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 مقّدمة

 
 
 
بوصفيا آخر بنية ( التفعيمة بػ )   شعرية القصيدة تحتفظ التزاؿ        

ولكػف  (،جناسػ االقانوف التغاير )  في النظاـ العروضي الذي أطاح بو
وبخاصة بعػد أف  جناسي الخالص،االىذه الشعرية لـ تعد تحتفظ بالنقاء 

نص مابعد بحساسية الخروج عمى سمطة النموذج تنافذت إلييا جماليات 
 .الحداثة 
قػد  ،مػنصالذي إتخذ مف القصيدة بنيػة إطاريػة ل( االنتصاصفػػ ) ليذا
وكانػػت قصػػيدة النثػػر أكثػػر  عرية القصػػيدة بقػػوانيف عمػػؿ جديػػدة،زحػػزح شػػ

عمػػى نحػػو مفػػارؽ لقصػػيدة التفعيميػػة  الػػنص،إسػػتجابة فػػي تمثمػػؿ جماليػػات 
اء اليخػرج عػف إطػار التنػاص يالتي راحت تحاكي ىذه الجماليات باسػتح

 الشعري .
، تسػػػم  الشػػػعر كتابػػػة بعػػػد اف أصػػػب   قصػػػيدة النثػػػر، كمػػػا انكسػػػرت

وتسػػػػم  أيضػػػػاف بطػػػػرح مفيػػػػوـ  روج عمػػػػى دااػػػػرة التجنػػػػيس التقميػػػػدي،بػػػػالخ
 الكتابة مف حيث ىو بديؿ عف مفيـو القصيدة .

ت بقوانيف تطور شعرية القصيدة، امف ىذا المنطمؽ ػ ُتعنى ىذه القراء
عػػػػالؽ البنػػػػااي بػػػػيف القصػػػػيدة والػػػػنص، والتاالجناسػػػػي وكيفيػػػػات التشػػػػاكؿ 

شكاليات  التي تحيط بيما وتشتمؿ عمييما .( الحساسية الشعرية)  وا 
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سػمطة النمػوذج جماليات الخػروج عمػى بنى ىي قراءات نصيمة ُتعاذف 
والُتعنػى بحكػـ القيمػػة سػواء أكانػػت  ، الكتابػة الشػػعريةمػف خػ ؿ تحػػوالت 

 وصفية أو معيارية .                                                                                           
 

 عباس عبد جاسـ
 2007 // مايسبغداد
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يحػػػدث اف تنبثػػػؽ بنػػػى  -عصػػػر تطغػػػي عميػػػو التغيمػػػرات فػػػ       

مغػايرة ليػا، وتبعػاف لتغيمػػر البنػى القاامػة بصػي   شػعرية جديػدة تػنقض
)أف تغيمر الوظيفة الشعرية، وخاصة الواقع الشعري تتغير المواضعة

التغيمػػر الشػػعري تغيمػػراف  ( حيػػث يفػػرض منطػػؽ1الشػػكؿ()ر يسػػتتبع تغيم 
قػػوانيف عمػػؿ  الشػػعرية، ولكػػف مػػا حػػدث مػػف تغيمػػر فػػي فػػي النظريػػة

لقصػيدة إستتبع تغيمر النظرية الشعرية، فقد قدممت شػعرية ا-القصيدة
 بنية إطارية لمقوالتيا الشعرية بوصفيا نظرية شعرية.

ولغػػرض إقامػػػة ا حالػػة عمػػػى شػػػعرية القصػػيدة  واالسػػػتدالؿ عمػػػى 
 :القراءة  تفترض ىذه –ةنظريتيا الشعرية بالمالحظة والمعاينة النصيّ 

 فيومات جديدة .ف لمقصيدة قوانيف عمؿ جديدة بحاجة إلى إ 
  تاريخ  باتصاؿ جدال  معوثمة انفصاؿ شعري عف سياؽ . 
 ف شػػعرية القصػػيدة مشػػروع نظػػري يتم سػػس بػػوع  الحداثػػة  إ

 . الحداثةبعد ما نص وينفصؿ عنيا بحساسية 
ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػيات ، ال يمكػػف فيػػـ شػػعرية القصػػيدة 
مػػف دوف فيػػـ السػػياؽ الػػذي تعمػػؿ بػػو، وخاصػػة اف ىػػذه القػػراءة ال تنظػػر 
إلى ما حدث في شعرنا، وما يحدث فيو اآلف مف تغيمرات شعرية ونظرية 

ليػذا تتخػذ مػف شػعرية القصػيدة، السػياؽ التاريخي،بمعزؿ عف موقعو مف 
تسػػتبني بيػػا نظريتيػػا الشػػعرية محػػوراف مركزيػػاف تنطمػػؽ منػػو ، والكيفيػػة التػػي 

ثـ تعود اليو ثانية بسياؽ دااري ، عبر المػرور بالنقػاط المفصػمية لحركػة 
 المغايرة الشعرية.
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يمكػف  ،ومف طبيعة السياؽ التاريخي الذي تعمؿ بو شػعرية القصػيدة 
 م حظة ىذه النقاط :

 ة لقصيدة الرّواد .* الوزف والقافية مركز المغايرة الشعري
( مركػػػػز المغػػػػايرة أحد مسػػػػتويات المغػػػػةالشػػػػكؿ بوصػػػػفو * المغػػػػة و 

 الشعرية لقصيدة الستينيات .
* االيقػػػاع وحريػػػة المغػػػة مركػػػز المغػػػايرة الشػػػعرية لقصػػػيدة مابعػػػد 

 .الستينيات 
عمػػػػؿ القصػػػػيدة، قػػػػوانيف  –خضخضػػػػت قػػػػوانيف حركػػػػة التغيمػػػػروبػػػػذلؾ 

جديدة، غير اف جيؿ الستينات أكثر فأدخمت الشعر في مواضعة شعرية 
توازنػػاف فػػي التجريػػب الشػػعري تنظمػػة التفعيمػػة والمغػػة والشػػكؿ، ولكنػػو أقػػؿ 

 اندفاعاف في مغامرة البحث عف شعرية جديدة لمقصيدة.
واف كاف جيؿ الستينات يتحرمؾ بقصيدتو التي اصطم  عمى تسػميتيا 

متػػدر،ج، فػػاف ثمػػة بػػػا القصػػيدة الجديػػدة أ نحػػو أفػػؽ المغػػايرة بػػوعي شػػعري 
ف يشتغؿ داخؿ اتفؽ الشعري لمستينات بشػعرية خارجػة عمػى القصػيدة م  

الجديدة بقوانيف عمػؿ مغػايرة ليػا كقػوانيف عمػؿ )القصػيدة اتداايػة( لعمػي 
 .(2) الطااي

وعمػى الػػرمـ مػػف ىيمنػػة التفعيمػػة بوصػػفيا مخػػر بنيػػة تحمػػ  سػػياج 
خػػذ أف نظػػاـ التفعيمػػة إ  فػػ قصػػيدة التفعيمػػة( مػػف االنييػػار العرو ػػ  

العرو ػػػػػية  واالنزياحػػػػػات المغويػػػػػة  يتخمخػػػػػؿ تػػػػػدريجيات بالخروقػػػػػات 
والف اءات النصّية  األمر الذي فسح المجػاؿ لقصػيدة النثػر السػتعادة 
فاعميتيا الشعرية الت  تجّمدت عند حدود الستينات أو كادت اف تندثر 
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بفعػػؿ الػػداخؿ تمامػػّا  واف تتحػػّرؾ ثانيػػة بخػػط مػػواز لقصػػيدة التفعيمػػة  و 
ة بػيف حدثت مزاوجة  ديّ  –الشعر  والخارج شعريات مف النثر نثريات إلى
والنثر بنػػزوع ذاتػػ  يتجػػو إلػػى البحػػث عػػف الشػػعرية فػػ  النثػػر  الشػػعر 

وامكانيػػػة االشػػػتغاؿ عمػػػى كيفيػػػة جعػػػؿ النثػػػر ييثمػػػر معنػػػى شػػػعريات فػػػ  
، وفي ىذا مشروع شعري مفتوح ف  البحث عف شعرية جديدة لمقصيدة

شروع تتنازع فيو أتجاىات شعرية متعاكسة، منيا م ف انتزع االعتػراؼ الم
 النقدي بمشروعو الشعري بحساسيٍة جديدة.

ر مػػف  وبفعػؿ تػداخؿ الحػػدود القاامػة بػػيف الشػعر والنثػر، وبػػدافع التحػرم
و إلى كتابة بأفؽ مفتػوح ( قصيدة النص)ىيمنة العروض كمياف صار التوجم

غيػػػػػر مكتشػػػػػفة مػػػػػف الغػػػػػامض  مواضػػػػػعة شػػػػػعرية الكتشػػػػػاؼ منػػػػػاطؽ –
 والمجيوؿ وال معقوؿ شعرياف حتى ما وراء قصيدة النثر.

تغّيػر الذاجقػة الشػعرية/  –وكاف مف نتػاج  حركػة التغّيػر فػ  بالدنػا 
تبدؿ إيقػاع العصػر/ تحػاور االجنػاس االدبيػة/ فاسػتتبع التغّيػر تغّيػرات 

الشػػعر شػعرية انبثقػػت عنيػػا مقػػوالت نظريػػة  فكػػاف الػػداخؿ نظريػػات إلػػى 
ىػػو الخػػارج شػػعريات مػػف النظريػػة  ػػمف السػػياؽ التػػاريخ  الػػذي كػػاف 

االنزيػاح " زحػت شػعرنا مقػوالت نظريػة مختمفػة :، فقػد زحيعمؿ بو الشعر
       الفضػػػػػاء البصػػػػػري  -الػػػػػداؿ ال نيػػػػػااي -التنػػػػػاص -الجػػػػػامع النصػػػػػي -
تزحزحػػت التصػػورات والمفػػاىيـ الشػػعرية فػػي  –وبيػػذه المقػػوالت وغيرىػػا " 

،  ، كػػذلؾ الػػػوعي ُينػػػتل المغػػػةنػػػتل الػػػوعيخاصػػػة والػػػوعي، فالمغػػة تُ  المغػػة
 الػػػوعي مظيػػػر لقػػػدرة المغػػػة عمػػػى صػػػياغة)تعبيػػػر فورسػػػترو)القصػػػيدة ( ب

(.)3 ) 
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وخ فػػػاف لمسػػػياؽ التػػػاريخي الػػػذي كػػػاف يعمػػػؿ بػػػو الشػػػعر بوصػػػفو دليػػػؿ 
المقوالت النظريػة فػي المغػة والػوعي، فػأف تغيمػر االنسػاؽ الشػعرية اسػتتبع 

المقوالت النظرية: الجممة الشػعرية/ الػنص الغااػب أو لغػة الغيػاب/ تغيمر 
نفتػػػػػػػػاح المغػػػػػػػػوي/ االنفتػػػػػػػػاح الػػػػػػػػنص والمتنػػػػػػػػاص/ الفضػػػػػػػػاء النصػػػػػػػػي/ اال

وبقػػػدر مػػػا خضخضػػػت ىػػػذه المقػػػوالت النظريػػػة مسػػػتويات المغػػػة الداللي،
دافعػػة فػػي  –وطبقػػات الػػوعي الشػػعري، فقػػد كانػػت بمثابػػة عوامػػؿ محرمكػػة 

نقسػاماف إلمقصػيدة، ولكػف ىػذه المقػوالت أحػدثت البحث عف شعرية جديػدة 
 داخؿ المركز الشعري الواحد بصي  مختمفة:

 )المغة(.تنمية االيقاع داخؿ    سقاط موسيقى )الشعر(إ
 تبديد أنظمة )الداللة(.   ( تفجير بنية )المغة

 تنويع مستويات )اتداء(.  لغاء وحدة )التفعيمة ( إ
 اط ؽ فضاء )الرؤيا(. توسيع حقؿ )الرؤية( 

ينػػزاح شػػعرنا عػػف خػػط السػػير فػػ   –فػػ  ىػػذه المحظػػة مػػف السػػياؽ 
قػوي مػف الػرةّدة عػف النظػاـ النسؽ الشعري النمط  بنيةت وتعبيػرات بػدافع 

لتجػػػاوز القػػػاجـ شػػػعريات بإسػػػتنبات المػػػ لوؼ  وبإنػػػدفاع قػػػوي الشػػػعري 
[ شػػعرية القصػػيدة بقػػوانيف  تبنينػػت الممكػف شػػعريات  وخاصػػة بعػػد اف  

مػػف وحػػدة الفكػػرة أو  عمػػؿ جديػػدة   نقمػػت فييػػا مركػػز الثقػػؿ الشػػعري
الق ية أو المو وع الشعري الى ف اء تعبيري مفتوح عمى مسػتويات 

التفعيمػة بايقػػاع  متعػددة مػف االنفتػػاح المغػوي والػػدالل   فتزحػزح ايقػػاع
الجممة  وحقؿ الرؤية بف اء الرؤيا  وقصدية الشػكؿ المحػّدد بقصػدّية 
الشكؿ المتعّدد  وقد فرض الداخؿ نظريػات إلػى القصػيدة/ الخػارج شػعريات 

الحاجػػة إلػػى صػػيامة مقػػوالت شػػعرية لمقصػػيدة حػػّددت  –مػػف النظريػػة 
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 لوؼ  االطػػار النظػػري ليػػا  وبػػدافع الخػػروج عمػػى النظػػاـ الشػػعري المػػ
أخذت القصيدة تتشكؿ بشعرية ذات نوايػا  –وبقوة تجاوز القاجـ شعريات 

 وتوّجيات وأنساؽ مختمفة  منيا:
 قصيدة النص 
 المفتوحنص ال 
  الكتابة شعرات 

دوف معاينػػة السػػػياؽ  ىػػػذه االنسػػاؽ مػػػف عينػػػات مػػف ال يمكػػف فحػػص
قػااـ بذاتػو االنساؽ ىذه البعض مف الشعري الذي تعمؿ بو، وخاصة اف 

ىذه  قااـ بذاتو ولكف ليس لذاتو، وما يجمع عيناتوالبعض اآلخر ولذاتو، 
 إنتصػاص القصػيدة"  قاامػة عمػىفي فضاء تداولي واحد كونيا  االنساؽ

 .بما يجعؿ مف القصيدة بنية إطارية لمنص" 
ُيعد )اتداء( مرحمة مسػتوعبة لمغنػاء، ومتقدمػة  –في القصيدة االدااية

عمى كيفية تنفيذه بػاددالء الشػعري، ولكػف القصػيدة االداايػة عميو بالقدرة 
ليست غنااية، وانما تف اتداء فييا يأتي بأداٍء شػعري حػر، غيػر انػو  –

عػػػف معنػػػى آخػػػر لمشػػػعرية فػػػي النثػػػر مػػػف  أداء غيػػػر نثػػػري، النيػػػا تبحػػػث
داخػػؿ الشػػعر، أي اف القصػػيدة االداايػػة ليسػػت قصػػيدة نثػػر، وعمػػى الػػرغـ 

ر كميػػاف مػػف أنظمػػة الػػوزف وااليقػػاع، فيػػي ليسػػت مػػف انيػػا تنػػزع  إلػػى التحػػرم
سػػػػقاط  مػػػػف الشػػػػعر الحػػػػر، النيػػػػا قاامػػػػة عمػػػػى إسػػػػقاط وحػػػػدة التفعيمػػػػة، وا 
موسػػيقى الشػػعر، حتػػى انيػػا تخمػػو تمامػػاف مػػف أيػػة مؤالفػػة نمطيػػة لمتفعيمػػة، 
اذف ىػػػػؿ القصػػػػيدة االداايػػػػة: قصػػػػيدة مػػػػا فػػػػوؽ الشػػػػعر الحػػػػر، ومػػػػا وراء 

 قصيدة النثر؟
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االسػابيع  ))ونموذجيػا الشػعري  (( بياف القصيدة االداجيػة ))نستدؿ مػف
عمػػى أداء شػػعري حػػر يتمأسػػس فيػػو معنػػى (( الجافػػة.. واالخػػرم الممطػػرة

 : الشعرية بػ
 . لغة مألوفة تفترض السمو الشعري -
خبػػرة متراكمػػة تفتػػرض اسػػتيعاب السػػياؽ التػػاريخي لمقصػػيدة  -

 . العربية
 . بشكؿ منظـذاكرة شعرية تفترض االدالء الشعري  -

ال يسػػعى إلػػى اعطػػاء النثػػر معنػػى  –ولكػػف االداء فػػي ىػػذه القصػػيدة 
معنػػى  –(معػػو بقػػوة التوّجػػو نحػػو االخػػتالؼ)شػػعرياف، وانمػػا يمػػن  النثػػر

الشػعرية، وليػػذا تفتػػرؽ القصػػيدة االداايػػة عػػف قصػػيدة النثػػر لػػيس بتحريػػؾ 
أدااػػػي حػػػر فحسػػػب، بػػػؿ فػػػي القػػػدرة عمػػػى تشػػػكيؿ المعنػػػى كمركػػػز أدااػػػي 

الة الشعرية ايضاف، خاصػة واف المعنػى فييػا يػرتبط بشػكؿ ذي مقصػد لمح
شػػعري يتناسػػؿ إلػػى معػػاٍف متعػػدمدة عبػػر ايحػػاءات الفعػػؿ الشػػعري، حتػػى 

دالء الشػعري يرتد فػي النيايػة إلػى جػذره الػداللي، وىنػا تكمػف خاصػية اد
لممعنػػى، وكيفيػػة الوصػػوؿ اليػػو بقػػوة اتداء الشػػعري الحػػر، بيػػذه الشػػعرية 

عمػػػى النظريػػػة تتحػػػرؾ القصػػػيدة االداايػػػة مػػػا فػػػوؽ قصػػػيدة الشػػػعر الدالػػػة 
و نحو االخت ؼ أ معيما.   الحر، وما وراء قصيدة النثر ا بقوة التوجم

بمثابػة دليػؿ نظػري فػي كيفيػػة  (4) (عػوليس يكتػب قصػيدة جديػػدةو)
، وذلؾ  (5)لسامي ميدي (سعادة عوليس)صياغة قوانيف عمؿ قصيدة 

بصػػػيغتيف: التقابػػػؿ النصػػػي بػػػيف عػػػوليس الشػػػاعر باقامػػػة تنػػػاص شػػػعري 
ونسػػػػاء ، وعػػػػوليس ىػػػػوميروس وزوجتػػػػو مػػػػف جيػػػػة، وتيريسػػػػياس وزوجتػػػػو
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الليػػػػوت مػػػػف جيػػػػة ثانيػػػػة، وقػػػػد ( األرض الخػػػػراب)الشػػػػاعر فػػػػي قصػػػػيدة
شعرية القصيدة بصيغة متقدممة عمييػا  –استتبعت مقولة التناص الشعري

 اص شعرياف.نظرياف، ولكف القصيدة غير مستوعبة لمقولة التن
 (6_ لحميػد سػعيد )(باتجاه أفػؽ أوسػع) وتتجو حركة السيـ الشعري

إلػػػى البحػػػث عػػػف أفػػػؽ آخػػػر لمعنػػػى الشػػػعرية باسػػػتمكاف شػػػعرية المعنػػػى 
ة، وكأف اتنػا الشػعرية تنبػأت عمػى وفػؽ نظريػة االحتمػاؿ دبحساسية جدي

بشػػػعرية المغػػػايرة، واالحسػػػاس بضػػػرورة التحػػػوؿ واالنفتػػػاح النصػػػي عمػػػى 
ىػػػػي "فػػػػؽ اوسػػػػع أباتجػػػػاه  "محمػػػػوؿ الداللػػػػة، ليػػػػذا فػػػػأف الظػػػػاىرة البػػػػارزة 

 الرحيػػػؿ، اليجػػػر ، البحػػػث( بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ) التحػػػوؿ بأيػػػة صػػػيغة جػػػاء: 
( االنفتػػاح الف ػػاج  لمػػنص) بمعنػػى أي( انفتػػاح المغػػة عمػػى المحمػػوؿ)

 (.7بتعبير الناقد طراد الكبيسي)
فقػػػػد إصػػػػطم  طػػػػراد الكبيسػػػػي عمػػػػى بنيتيػػػػا  (8)(ىيػػػػت)امػػػػا قصػػػػيدة 

ويػػدخؿ المكػػاف بوصػػفو خاصػػية ، ( دراسػػة فػػ  تػػاريا المكػػافبػػػ)التحتيػػة 
  شػػعرية المكػػاف بحفريػػة ة جديػػدة فػػي الكتابػػة الشػػعرية، حيػػث تتمسمػػنصػػيم 

ع مػػػػات تفػػػػارؽ لتػػػاري  تتمسػػػػ  بشػػػػعرية القصػػػيدة عبر وحفريػػػػة االتػػػاري ، 
المرجػػػع وتحيػػػؿ عميػػػو، وخاصػػػة اف المكػػػاف فييػػػا يتعػػػرض إلػػػى التغييػػػر 
والتشػػػويو وادطاحػػػة بػػػو، وكأف)ىيػػػت( ذلػػػؾ المكػػػاف فػػػي االرض، وعمػػػى 
الخريطػػة يداىمػػو الخػػراب، والمحػػػو والضػػياع والنسػػياف. وتشػػتغؿ شػػػعرية 

شػػعرية تسػػتدعي  –يتػػارفػػة بالمكػػاف بمغػػة مالقصػػيدة عمػػى آركيولوجيػػا المع
الػػػػذاكرة مسػػػػتويات المغػػػػة الميممػػػػة والمنسػػػػيمة والمغمػػػػػورة، إلػػػػى الػػػػذىف أو 
شػػػعرية تنشػػػت ع قػػػات تناصػػػية مػػػع رمػػػوز وشخصػػػيات  –وبرؤيػػػة ميتػػػا 
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ومقامات ميثولوجية وأسطورية وفمكمورية، وىذا ما يجعؿ شعرية القصيدة 
 دراسة في تاري  جغرافيا المكاف.

انو كتابة ما فػوؽ  (9)لرعد عبد القادر (نص النصوص) ونستدؿ مف
 . ةنصيم 
تداخؿ النصػي القااـ عمى ال –ال ينتمي إلى الجامع النصيواف كاف  

القػااـ ( الػنص المفتػوح) يػؿ ينتمػي إلػى سػ لةف –بمفيوـ  جيرار جينيت
 بػػػ كػػذلؾ، فيػػؿ يمكػػف االصػػط ح عميػػوبذاتػػو ولذاتػػو النصػػية؟ وأف كػػاف 

واف كػػاف غيػػر ذلػػؾ، فيػػؿ ىػػو نػػص ال ق ػػواـ لػػو غيػػر (؟ قصػػيدة الػػنص)
 س لتو المرجعية لمقولة )النص(؟

ي اف )نػػص النصػػوص( كتابػػة تسػػعى إلػػى اسػػتبناء بنػػى نصوصػػية فػػ
/ الكتابػػػة بالرسػػػـ)البصػػػري لمقػػػوالت بنيػػػة نصػػػية بصػػػيغتيف: االسػػػتراؽ 

ما وراء المغة ( بادخاؿ أبجدية المغة التشكيمية الشارحة أو بالكتابةالرسـ 
سػتعماؿ إالتشكيمية، ومنيا االنساؽ النثريػة المحػومرة إلػى أشػكاؿ ىندسػية ب

/ المستطيالت /المربعات/ الدواجر/ الحروؼ/ الخطوط( االسيـ/ النقاط)
مػػػػف جيػػػػة، والتنػػػػاص الميثولػػػػوجي بطريقػػػػة اسػػػػتعارة ( األىمّػػػػة/المثمثػػػػات

السػػحرية، وكيفيػػة االسػػماء والرمػػوز الدينيػػة، وكػػذلؾ االوفػػاؽ وااليقونػػات 
 نس  معانييا ومسخيا بمعاف مغايرة ليا مف جية ثانية.

يشػكؿ مرحمػة انتقاليػة فػي البحػث (  تداخؿ الشعر مع النثر)  كما أف
عف لحظػة شػعرية جديػدة ، وخاصػة بعػد أف ميػدت ليػا بيانػات ودعػوات 

 لمخروج عمى سمطة النموذج ورمزيتو المرجعية ، وفي مقدمتيا :
 .ادونيس  - بياف الحداثة ●
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 . محمد بنيس - بياف الكتابة ●
 . ميف صال  وقاسـ حدادأ -موت الكورس ●
 . فاضؿ العزاوي -الموازية لقصيدة النثر قصيدة الكتمة ●

وفػػؽ حيػػث تسػػتدعي عمػػى ( ، الكتابػػة بوصػػفيا شػػعرات )  وبػػذا ظيػػرت
 .قوانينيا الداخمية الخروج عمى سياؽ القصيدة بجماليات جديدة 

زاء سػػػياؽ شػػػعري تتمأسػػػس فيػػػو شػػػعرية القصػػػيدة بقػػػوانيف إذف نحػػػف إ
شػعرية قاامػة عمػى تشػاكؿ جػدالي  –عمؿ جديدة، تقترف بتغيمػرات نظريػة 

بينيمػػا، يجعػػؿ عمػػؿ القصػػيدة فػػي ىػػذا السػػياؽ يتجػػو إلػػى االنفتػػاح عمػػى 
مسػػػػػتويات متنوعػػػػػة مػػػػػف كشػػػػػوفات المغػػػػػة، وجماليػػػػػات الػػػػػرؤ ، وتقنيػػػػػات 

دة داخػػؿ المركػػز الشػػعري فػػي كيفيػػة التنػػاص، ولكػػف ثمػػة انقسػػامات متعػػد
صياغة شعرية القصػيدة، بوصػفيا نظريػة شػعرية، وخاصػة حػوؿ الكيفيػة 

، وجماليػات الخػروج عمػى سػياؽ سس بيا قػوانيف عمػؿ القصػيدةأالتي تتم
 القصيدة .

نتبيمف اف شػعرية  –مفيومية لمسياؽ الشعريوفي ضوء ىذه المقاربة ال
جديدة مستوعبة فيومات القصيدة تمرم بمرحمة انتقالية جديدة بحاجة إلى 

القصػػػيدة بوصػػػفيا شػػػعرية ر، ومتقدمػػػة عميػػػو بفيػػػـ يػػػة التغييػػػلقػػػوانيف حرك
 نظرية شعرية.

 إحاالت 
 .29لبناف/ ص  –ابت والمتحوؿ/ دار العودة/ بيروت( ادونيس/ الث1)
 .1995تموز/ آب  7/8( مجمة اتداب/ العدد 2)
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 والتجريػػػب/  ( جػػػاكوب كػػػورؾ/ المغػػػة فػػػي االدب الجديػػػد/ الحداثػػػة 3)  
 –ت. ليػػػػوت يوسػػػػؼ وعزيػػػػز عمانوايػػػػؿ/ دار المػػػػأموف لمترجمػػػػة والنشػػػػر

 .37/ ص 1989بغداد/ 
/ 5( سػامي ميػػدي/ عػػوليس يكتػػب قصػػيدة جديػػدة/ مجمػػة االقػػ ـ/ ع 4)

 .1987 –آيار 
 . 1986آفاؽ عربية / لسنة / مجمة ( سامي ميدي/ سعادة عوليس5)
 –وسػػػػع/ دار الشػػػػؤوف الثقافيػػػػة/ بغػػػػداد( حميػػػػد سػػػػعيد/ بأتجػػػػاه افػػػػؽ ا6)

1993. 
( طػػراد الكبيسػػػي/ بأتجػػاه افػػػؽ اوسػػع: التحػػػوؿ والبينونػػة/ مجمػػػة آفػػػاؽ 7)

 .1/1992عربية/ العدد الثاني عشر/ ؾ
دراسة فػي تػاري  المكػاف/ مجمػة االقػ ـ/ ع  –( طراد الكبيسي/ ىيت 8)
 .1996آيار تموز/  /7/ 5
 2/ؾ 1،2،3رعػد عبػػد القػادر/ نػػص النصػوص/ مجمػػة االقػػ ـ/ ع ( 9)
 .1994آذار/  –شباط  –
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تنتمػػي الجممػػة إلػػى نػػص، وأف تكتفػػي نحويػػاف، يعنػػي أف ىػػذه  أف       
الجممػة، ال تنفصػػؿ عػػف سػػياؽ تعمػػؿ بػػو، وبػػدوف سػػياؽ ال يمكػػف تحديػػد 
بنية جممة مف الجمؿ، تف السياؽ ىو الذي يحدمد قوانيف عمؿ الجممػة، 
امػػػا مػػػا تنتجػػػو الجممػػػة مػػػف داللػػػة، فيػػػو مسػػػتقؿ عػػػف السػػػياؽ، فقػػػد تنػػػتل 

خػػارج السػػياؽ الػػذي تعمػػؿ بػػو، ولكػػف مػػا تنتجػػو الجممػػة أكثػػر مػػف داللػػة 
الجممػػػة مػػػػف داللػػػػة يفتػػػػرض وجػػػػود طاقػػػػة تعبيريػػػػة موازيػػػػة لحمولػػػػة ىػػػػذه 

 الداللة.

يبػػػدأ سػػػؤاؿ الجممػػػة مػػػف النسػػػؽ التعبيػػػري  –وعمػػػى وفػػػؽ ىػػػذا التصػػػور
 القصير، وكيؼ يتمدلؿ أو يتمعنى بصيغة الجممة الشعرية: 

مػػػػف قػػػػوانيف تطػػػػور اذف الجممػػػػة الشػػػػعرية خاصػػػػية حداثػػػػة أـ قػػػػانوف 
 قصيدة الحداثة ؟

ف الجممػػة الشػػعرية حينمػػا إفػػ –مػػة، وتأسيسػػاف عميػػونط قػػاف مػػف سػػؤاؿ الجمإ
خمخمػت قػوانيف عمػؿ القصػيدة نفسػيا،  –حممت محػؿ البيػت فػي القصػيدة 

نتقػػاؿ إ –يقػػاع البيػػت بايقػػاع الجممػػة، وتبػػع تغيمػػر شػػكؿ القصػػيدة إفتغيمػػر 
لػػػت  مركػػػز الثقػػػؿ التعبيػػػري مػػػف وحػػػدة القصػػػيدة إلػػػى وحػػػدة الجممػػػة، فتحوم

لػػػػى نسػػػػؽ تعبيػػػػري قػػػػااـ بذاتػػػػو، فيػػػػي ذات معنػػػػى مسػػػػتقؿ عػػػػف االجممػػػػة 
 السياؽ، ولكنيا كبنية نصيمة ال تنفصؿ عف سياؽ تعمؿ بو.

يػة مػف ع قػات النسػيل فػي القصػيدة ف كانت الجممة خاصية ع اقا  و 
لتي ىػي )أبػداف أسػبؽ إلػى النفػوس مػف التفصػيؿ( الحديثة، فكيؼ لمجممة ا



 19 

ف تكوف قصيدة قاامة بذاتيا أو تؤدي وظيفة أ( 1) -بتعبير الجرجاني -
 القصيدة، وىي خاصية مف خوماص القصيدة نفسيا ؟.

ف ىػػذه المقاربػػػة تفيػػـ نسػػؽ الجممػػة الشػػعرية عمػػػى أرغـ مػػف الػػوعمػػى 
صػػاؿ شػػعري عػػف وفػػؽ مبػػدأ اتصػػاؿ الجممػػة الشػػعرية بسػػياؽ معػػيف، وبانف

ػية مػف خػوماص  ىذا السياؽ في آف واحد، فاف الجممة لـ تعػد مجػرد خاصم
 ضػمف القصيدة، وانمػا ىػي قػانوف جديػد لعمػؿ القصػيدة فػي نسػؽ شػعري

 سياؽ خاص بيا.

تقوـ ىذه المقاربة  بتعميؽ قانوف الجممة  –ولغرض المباينة المنياجية
نسػؽ الجممػة الشػعرية الشعرية الى حيف اثبػات االفتػراض القػااـ عمػى اف 

تشتغؿ بشعرية جديػدة، واعنػي بجديػد ىػذه الشػعرية )قػانوف عمػؿ قصػيدة 
 الجممة الشعرية( نفسو.

زاحػػػة قػػػوانيف عمػػػؿ القصػػػيدة بقػػػانوف عمػػػؿ إولكػػػف مػػػاذا يحػػػدث عنػػػد 
 الجممة الشعرية ؟.

المندرجة في كتابة القصيدة بصيغة الجممػة إزاحة المعايير يترتب عمى 
لػػػػى جممػػػػة مػػػػف نػػػػواة ذرويػػػػة ااختػػػػزاؿ نػػػػو  وذروات القصػػػػيدة  –الشػػػػعرية 

و عناية القارئ إلى أف ىذه االزاحة تفتػرض وجػود طاقػة واحدة، ليذا نوج، 
تكفػػي لتشػػغيؿ فاعميػػة الجممػػة فػػي كيفيػػة الوصػػوؿ إلػػى معنػػى الشػػعرية أو 

يػػػة نحويػػػة وكفػػػاءة تعبيريػػػة، تف بنيػػػة كيفيػػػة تحقيػػػؽ شػػػعرية المعنػػػى بكفا
الجممة ال يمكف اف تكوف موازية لبنية القصيدة مف حيث انجاز وظيفتيا 

 ب  طاقة مفردنة في تكثيؼ تفاصيؿ القصيدة. 
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وبفرضية أكثر عمومية ليػذه المقاربػة، تكمػف طاقػة الجممػة فػي كيفيػة 
صػػػػػيؿ ختػػػػػزاؿ تفاإتركيػػػػػز فعػػػػػؿ التعبيػػػػػر/ وتكثيػػػػػؼ مػػػػػد  الرؤيػػػػػا، أي اف 

القصػػيدة بتكثيػػؼ عناصػػر الجممػػة ىػػو بمثابػػة قػػوة اقتصػػادية فػػي المفػػظ، 
وقوة  قصدية في الداللة، غير اف ىذه القوة الشػعرية المزدوجػة تسػتدعي 

 دااما بنية ما فوؽ نصيمة.

يفػػػػت   –ذف بػػػػاختزاؿ قػػػػوانيف عمػػػػؿ القصػػػػيدة بقػػػػانوف عمػػػػؿ الجممػػػػة إ
ف لػػـ إامكانيػػة جديػػدة لمجممػػة نفسػػيا بوصػػفيا بنيػػة موازيػػة لبنيػػة القصػػيدة 

تكػػػف بديمػػػة ليػػػا، خاصػػػة واف قػػػانوف عمػػػؿ الجممػػػة فػػػي اختػػػزاؿ تفاصػػػيؿ 
تمػػاعي، وانمػػا ىػػو انعكػػاس اجلػػـ ينبثػػؽ مػػف فػػراغ جمػػالي أو  –يدة القصػػ

 ييػر فػي العػالـ، ومنيػا الكيفيػة فػي اختػزاؿ وسػااؿ المغػةكية التغوفعؿ لحر 
 . وتمثي تيا الكونية 

ولكػػػف ينبغػػػي التمييػػػز بػػػيف االيجػػػاز بوصػػػفو اقتصػػػاداف لفظيػػػاف ومعنويػػػاف 
لمقصػػػيدة، وبػػػيف التكثيػػػؼ بوصػػػفو قػػػوة تعبيريػػػة اقتصػػػادية وقصػػػدية فػػػي 
الػػػػب غ الشػػػػعري لمقصػػػػيدة، ليػػػػذا فاالشػػػػتغاؿ عمػػػػى كيفيػػػػة ايجػػػػاز الفعػػػػؿ 

ري، الف التكثيؼ تعبيري غير االشتغاؿ عمى كيفية تكثيؼ الفعؿ التعبيال
( إلػػى لحظػػة تعبيريػػة، وانمػػا يقػػوـ بػػام ء حمولػػة الداللػػة ال يقػػوـ بػػاختزاؿ

ىػػػذه المحظػػػة بػػػالتمعني التعبيػػػري الػػػذي قػػػد يمتػػػد خػػػارج السػػػياؽ النصػػػي 
وبيػذا لمجممة الشعرية، مما يجعميا قابمة لمسػتويات متعػدمدة مػف التأويػؿ، 

بتفعيػػؿ طاقػػة الجممػػة ( اطػػار معنػػى الشػػعرية المعنػػى يػػدخؿ التكثيػػؼ فػػي
الم اف طاقػػة الجممػػة ال تكمػػف فػػي تركيػػز فعػػؿ التعبيػػر بػػالتكثيؼ إنفسػػيا،  

الشػػػػعري كحمولػػػػة دالليػػػػة فقػػػػط، بػػػػؿ فػػػػي تشػػػػميؿ مػػػػد  الرؤيػػػػا بالتوسمػػػػع 

08 
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مبػيس المعنػى وبكيفيػة اسػتخداـ ىػذه الطاقػة يمكػف ت ، المجازي ليػا ايضػاف 
 ./ قصدية()اقتصاديةبشعرية الداللة بقوة

اذف ىػؿ بامكػاف طاقػػة الجممػة المؤسسمػػة عمػى تكثيػػؼ مطمػؽ الشػػعري 
فييػػػا تقػػػـو مقػػػاـ القصػػػيدة فػػػي تحقيػػػؽ معنػػػى الشػػػعرية أو احتػػػواء شػػػعرية 

ولكػػف عػػالـ يتوقػػؼ تشػػغيؿ طاقػػة الجممػػة:  الداللػػة لحظػػة الحمػػؿ بيػػا؟،
ة أـ عمػػػى وحػػػدتيا عمػػػى وحػػػدتيا المعجميػػػة أـ عمػػػى وحػػػدتيا المغويػػػ

 النحوية أـ عمى بنيتيا الرؤياوية؟
       اف الوظيفػػػػػة فػػػػػي الجممػػػػػة قػػػػػد ال تػػػػػؤدي المعنػػػػػى، كػػػػػذلؾ المعنػػػػػى قػػػػػد 

يؤدي الوظيفة، وذلؾ بفعػؿ محدوديػة طاقػة الجممػة نفسػيا عمػى حمولػة ال
)فالجممػػػػة يسػػػػميو جػػػػاف كػػػػوىيف بنػػػػزاع الوظيفة/المعنى الداللػػػػة، وىػػػػذا مػػػػا

( 2الشػػعرية ُتسػػند إلػػى ألفاظيػػا وظيفػػة يعجػػز معنػػى االلفػػاظ عػػف أداايػػا()
خػػػػت ؿ ع قػػػػة الوظيفػػػػة إوبيػػػػذا يتخمخػػػػؿ اتداء الشػػػػعري لمجممػػػػة بفعػػػػؿ 

بػػالمعنى، ممػػا ينحػػرؼ السػػيـ الشػػعري عمػػا ىػػو مسػػند اليػػو مػػف المحمػػوؿ 
 عف قوس الداللة.

ابتػػػػػدااي ولغػػػػػرض المعاينػػػػػة النصػػػػػيمة، تقػػػػػوـ ىػػػػػذه المقاربػػػػػة بفحػػػػػص 
لمنظومػػػػة االشػػػػتغاؿ عمػػػػى طاقػػػػة الجممػػػػة، وامكانيػػػػة ىػػػػذه الطاقػػػػة عمػػػػى 
اسػػتيعاب حمولػػة الداللػػة فػػي قصػػيدة الجممػػة الشػػعرية لحظػػة الحمػػؿ بيػػا، 

 لذلؾ اختارت ىذه المقاربة نموذجيف في التمثيؿ الشعري ليا.
ت فػ( قد ك3تكوف قصيدة )بوصمة( لخيري منصور) –بانتاج المعنى 
ولكػػػف حػػػيف يسػػػتدعي المعنػػػى معنػػػى آخػػػر داخػػػؿ ، ا عػػف انجػػػاز وظيفتيػػػ

 سياؽ الجممة، تنزاح الداللة خارج السياؽ:
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 صحارم مف الثم  تمتد شرؽ الجسد 

 قرم مف لغات معّممة تتكاثرمرب الجسد

 شوارع ميجورة تتقاطع شماؿ الجسد

 حديقة مس جنوب الجسد

 جسد

 ليس

 فيو  

 (أحد.! 

    تمػػػػن  القػػػػارئ معنػػػػى معينػػػػاف ضػػػػمف السػػػػياؽ، ثػػػػـ  –ف القصػػػػيدة ىنػػػػاإ
تمبث أف تأخذه منػو باالحالػة إلػى معنػى آخػر، وكػأفل الداللػة قاامػة فػي ال
فتقػـو ىنػا ، عمييػا. امػا طاقػة الجممػة ية القصيدة، ولكف ب  دليػؿ قػااـ بن

بتشميؿ مد  الرؤيا قبؿ تركيز فعؿ التعبير فييا، بػدليؿ اف نسػؽ الجممػة 
فؽ مفتػػوح عمػػى فضػػاء الرؤيػػا، ثػػـ يرتػػد مطمػػؽ أمعنػػى الشػػعرية بػػيترسمػػـ 
لحػػػدود ىػػػػذه الرؤيػػػا لحظػػػػة الحمػػػؿ بالداللػػػة، حيػػػػث الجسػػػد فػػػػي  يالشػػػعر 

 النياية ا جسد ليس فيو أحد! أ.
طاقة الجممة بصيغة توزيع مفػردة االجسػدأ المكمػررة وقد ادمُ  تصريؼ 
لة االحاسػػػػػػػتثمار إلػػػػػػػى ات دالليػػػػػػػة ضػػػػػػػمف السػػػػػػػياؽ عمػػػػػػػى اربعػػػػػػػة متجيػػػػػػػا

بػالمعكوس، وخاصػة فػػي المتجػو الػداللي الخػػامس لحظػة الحمػؿ بالداللػػة 
المعكوسة، ممػا ينفػت  فػي ىػذه المحظػة معنػى آخػر خػارج السػياؽ نفسػو، 
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يحػاء وىنا تكمف طاقة ىذه الجممة في امكانية العبور مػف الداللػة إلػى اد
 اآلخر.عرية الجسد والعودة اليو بالمعنى بصيغة االنبثاؽ مف ش

( فيي تنتل الداللة ولكف مف دوف 4( لسامي ميدي)وجوه)قصيدةاما 
زاحة المعنى خارج السياؽ إلييا أو االستدالؿ عمييا، ليذا تقـو بإاالحالة 

الػػػػذي تعمػػػػؿ بػػػػو بصػػػػيغة خػػػػرؽ الجانػػػػب الػػػػداللي لػػػػو بػػػػالتكرار، والتكػػػػرار 
ية المغػػػاير، والتكػػػرار التوكيػػػدي. وتتػػػألؼ ىػػػذه القصػػػيدة مػػػف جممػػػة شػػػعر 

مسػػػػتويات  ةربعػػػػأفيػػػػو تنػػػػتل ىػػػػذه الجممػػػػة ف باسػػػػتخداـ التكرار واحػػػػدة، ولكػػػػ
مػػف ىػػذه   عاممػػة ضػػمف سػػياؽ وحػػدة القصػػيدة، حيػػث يػػؤدي كػػؿ مسػػتو 

المسػػػػتويات معنػػػػى قاامػػػػاف بذاتػػػػو ولذاتػػػػو، ليػػػػذا جػػػػاءت مسػػػػتويات الجممػػػػة 
،  الشػػػػعرية لمقصػػػػيدة موزعػػػػة بصػػػػيغة التنثيػػػػر المركػػػػز المقطػػػػوع بػػػػالتنقيط

آخػػر مػػف جيػػة، وبػػيف مفػػردة وأخػػر  مػػف والخطػػوط الماامػػة بػػيف مسػػتو  و 
 : جية ثانية

 وجوه . وجوه 

 وجوه

 وما مف قدـ 

 وجوه . وجوه 

 وجوه

 وما مف ندـ 

 وجوه مصفحة بحديد وثم   
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 تكاثرف حتى العدـ  

 وجوه/ قدـ  

 وجوه/ ندـ 

 وجوه/ عدـ

تكمف طاقة ىذه الجممة في ما ُأسند الييا مف قػوة اقتصػادية وقصػدية 
المفػظ والداللػة، لدرجػة يتركمػز فييػا فعػؿ التعبيػر بعمػؽ  مزدوجة مف حيػث

فػػي مقابػػؿ تحييػػد شػػمولية الرؤيػػا، بػػدليؿ اف المسػػتو  الرابػػع مػػف الجممػػة 
يجمػػع فواعػػؿ التعبيػػر الث ثػػة فػػي بػػؤرة واحػػدة بدرجػػة عاليػػة مػػف اختػػزاؿ 
حمولػػة الداللػػة لحظػػة الحمػػؿ بيػػا داخػػؿ السػػياؽ، غيػػر اف القصػػيدة تقػػوؿ 

 السياؽ، وكأف معنى ما قيؿ فييا: لـ يقؿ أبداف،،!شيااف آخر خارج 
 -ف اسػػتخداـ طاقػػة الجممػػة فػػػي امتصػػاص أو تفريػػ  حمولػػة الداللػػػةإ

ف تشػػػػػػغؿ الجممػػػػػػة مركػػػػػز عصػػػػػػب القصػػػػػػيدة، يفػػػػػت  المجػػػػػػاؿ الحيػػػػػوي ت
ممػػة الشػػعرية بقػػانوف عمػػؿ وباكتشػػاؼ طاقػػة الجممػػة تتمأسػػس قصػػيدة الج

تركيػػز فعػػؿ التعبيػػر،  ج عمػػى قػػوانيف عمػػؿ القصػػيدة بصػػيغتيجديػػد يخػػر 
وتكثيػػؼ مػػد  الرؤيػػا، وبػػذلؾ تػػدخؿ قصػػيدة الجممػػة الشػػعرية نفسػػيا فػػي 

كيفيػػػة يفيػػػة الوصػػػوؿ إلػػػى معنػػػى الشػػػعرية أو امتحػػػاف حػػػداثي جديػػػد فػػػي ك
 . الوصوؿ بشعرية المعنى إلى مطمؽ الداللة عميو

 احػػاالت 
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تحقيػػؽ السػيد محمػػد رشػػيد  / عبػد القػػاىر الجرجػػاني/ اسػرار الب غػػة (1)
-137/ ص1987لبنػاف/ –والتشػر/ بيػروت لمعرفػة لمطباعػة ارضا/ دار 

138 
جاف كوىيف/ بنية المغة الشعرية/ ت: محمد الولي ومحمد العمػري/ ( 2)
 202/ص1/1986المغرب/ ط –ر نوبقاؿ لمنشر/ الدار البيضاء دا
خيػػػػػػػػػػػػػػػػػري منصػػػػػػػػػػػػػػػػػور/ بوصػػػػػػػػػػػػػػػػػمة/ مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػرب والفكػػػػػػػػػػػػػػػػػر ( 3)

 152/ص1988/ربيع/2العالمي/ع
مايس  –( نيساف6، 5، 4مجمة االق ـ/ ع )( سامي ميدي/ وجوه/ 4) 
 .1995حزيراف  –
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 بنية التعميؽ
 * ف  الجممة الشعرية
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 مدخؿ
الػدرس  –لموصوؿ إلى مػا فييػا مػف معنػى  –شغمت الجممة  لقد     

المغػػػوي، وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف وجػػػود تفكيػػػر لغػػػوي سػػػبؽ الباحػػػث إلػػػى بنػػػاء 
سػواء كانػت واقعػة أو  –( فػاف الجممػة الشػعرية الحديثػة 1الجممة العربية)

فرضية شعرية تضػع الباحػث أمػاـ اشػكالية منيجيػة، وخاصػة اف الجممػة 
بة إلػػػى معيػػػار اسػػػموبي أو نحػػػوي أو عروضػػػي الشػػػعرية قػػػد تنػػػزاح بالنسػػػ

لضػػرورات شػػعرية، بحيػػث يصػػرؼ الشػػاعر مػػا ال ينصػػرؼ، ولكػػف ىػػذه 
 االشكالية تتمثمؿ في كيفية:

تحديػػد حػػد القػػوؿ وعامػػؿ اتسػػاعو فػػي الجممػػة/ ضػػبط ع قػػة االسػػناد 
والنسبة في تركيب الجممة/ فيـ معنػى السػياؽ والمػدلوؿ التركيبػي لمجممػة 

مػػة مسػػتقمة بنفسػػيا ضػػمف سػػياؽ خػػاص بيػػا أو تنتمػػي اذا كانػػت الجم –
 إلى سياؽ عاـ ُيحيط بيا ويشمميا.
حالػػة الجممػػة العربيػػة إلػػى ثػػ ث أواليػػات إولغػػرض اجرااػػي، البػػد مػػف 

 ىي:
ونحو الداللة/ ونحواالسموب، وضرورة الفصػؿ المؤقػت عراب/اتنحو 
كمحمػوؿ ننا ال نبحث الجممة بصفتيا بنية نحويػة خالصػة، أو بينيما، ت

بمعنػػػػى المحتػػػػو ، وانمػػػػا بصػػػػفتيا بنيػػػػة ع اقيػػػػة مػػػػف منظػػػػور الع قػػػػات 
 السياقية في البناء المغوي.

 مصطمح التركيب المغوي لمجممة 
لػػػػػـ يقتصػػػػػر التركيػػػػػب المغػػػػػوي عمػػػػػى النظػػػػػاـ النحػػػػػوي، وانمػػػػػا يشػػػػػمؿ 
مسػػػػتويات المغػػػػة أيضػػػػاف، ليػػػػذا يتػػػػداخؿ مصػػػػطم  الجممػػػػة مػػػػع مصػػػػطم  
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لك ـ عند النحاة، والك ـ أعـم مف الجممة عنػد الك ـ، فالجممة أعُـّ مف ا
 (2ىػػػػ( مرادفػػػة لمكػػػ ـ)392اكثػػر االصػػػولييف، فالجممػػػة عنػػػد ابػػف جنػػػي )

( ٖىػػػػ(:  كػػػؿ كػػػالـ جممػػػة وال يػػػنعكس( ٖٙٗوعػػػّد الشػػػريؼ الر ػػػ   
ىػ(الكالـ بوصفو  عبارة عػف كػؿ لفػظ مسػتقؿ ٖٗٙوعّرؼ ابف يعيش  

 (ٗ . بنفسو مفيد لمعناه ويسمى الجممة(
واخػػتمط مصػػطم  الجممػػة مػػع مصػػطم  الكػػ ـ، حتػػى ذىػػب الػػػبعض 
إلى اف الجممة ىي " الصورة التركيبية لمك ـ" الذي إصطم  عميو النحاة 

 (.5بػ)المفظ المفيد()
عتبارىػػػا ذات إكمػػا اتخػػذ النحػػاة مػػف الكػػػ ـ )وحػػدة تحميميػػة لمجممػػة( ب

ة وظيفػػػة نحويػػػة دالػػػة عمػػػى معنػػػى مفػػػرد، وصػػػيغة صػػػرفية معينػػػة، ونػػػوا
عنصػر يصػم  لمتقػديـ والتػأخير فػي مواصؽ وزوااد، وبالتالي فيػي أصغر ل

 (7) . السياؽ
أمػػػا اقسػػػاـ الجممػػػة ، فقػػػد قسػػػـ ابػػػف ىشػػػاـ الجممػػػة إلػػػى اسػػػمية وفعميػػػة 
وظرفيػػػة ، وانفػػػرد مػػػف بػػػيف النحػػػاة فػػػي تحديػػػد حجػػػـ الجممػػػة إلػػػى كبػػػر  

 (.8وصغر )
مسػتقمة بنفسػيا ولكف السؤاؿ في مقاربة ىذا  البحث ىو: ىؿ الجممػة 

 ؟.
ىػػػ( وبعػػض النحػػاة إلػػى )اف الكػػ ـ يقػػـو  646ذىػػب ابػػف الحاجػػب )

عمى االسناد االصمي المقصود بذاتو. وىو الجمؿ المستقمة بانفسيا. أما 
الجممػػة فػػ  يشػػترط فييػػا ذلػػؾ مثممػػا ىػػو فػػي جممػػة الصػػمة، وجممػػة القسػػـ 

اف  الم إ ،(9تقػػػوـ برأسػػػيا()ال يمكػػػف ليػػػذه الجمػػػؿ اف  ذاف إشػػػرط، وجممػػػة ال
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: )اف تكوف مستقمة بنفسيا قاامة  ىػ( 911) شرط الجممة عند السيوطي
( ولكف بعض االصولييف يعد جممػة الشػرط والجػواب، وجممػة 10بذاتيا()

حتواايػا عمػى نسػبة الصمة، جم ف تامة واف لـ يحسف السكوت عمييػا " د
ممػة تامة بيف المسند والمسند اليو، ويعمموف عػدـ صػحة السػكوت عمػى ج

الشرط وحدىا، ليس بنقصاف نسبتيا، بؿ لوقوعيػا طرفػاف فػي نسػبة ثانويػة 
 (.11لمجممة الشرطية بكامميا")( النسبة التعميقية ىي

ار البحػػث النحػػوي واف كػػاف النحػػو بػػالمعنى االعرابػػي شػػغؿ مركػػز مػػد
)الداللػػػػػة( شػػػػػغمت مركػػػػػز مػػػػػدار البحػػػػػث النحػػػػػوي عنػػػػػد عنػػػػػد النحػػػػػاة، فأف

ف الجممة مف حيث المدلوؿ التركيبي ليا و االصوليـ االصولييف، ليذا قسم 
إلى جممة اسمية وجممة فعمية ، وقد ميػزوا الوعػاء االسػنادي بػيف الجممػة 
الخبريػػة والجممػػة االنشػػااية )فػػإذا كػػاف ىػػذا الوعػػاء وعػػاء التحقػػؽ والثبػػوت 

ذا كاف وعاء االستفياـ فيي خبرية، و  أو التمني أو الترجي فيي إنشااية ا 
تحػػد فػػي الجممػػة االسػػمية الموضػػوع مػػع المحمػػوؿ، ويتحقػػؽ ( إذ ي12( )

الحمػػؿ باالسػػناد الػػرابط بينيمػػا، امػػا الجممػػة الفعميػػة فتشػػمؿ عمػػى النسػػبة 
 بيف شيايف: الحدث ومحدثو.

اما السؤاؿ الثاني فػي مقاربػة ىػذا البحػث ىػو: مػا سػر تسػمية الجممػة 
 بػ)الجممة(؟

التػي يصػ    ]التامػةاالفػادة [ ف كانت غايػة القصػد مػف الجممػة ىػي إ
سػػػر الجممػػػة عنػػػد االصػػػولييف يكمػػػف فػػػي مػػػدلوليا فػػػإف السػػػكوت عمييػػػا، 

التػي أخػذ بيػا عممػاء يذا فػأف )أىػـ أصػؿ مػف أصػوؿ النحػو التركيبي، ول
صػػػػؿ مرتبطػػػػاف بػػػػنمط سػػػػواء كػػػػاف ات)….( المعػػػػاني ىػػػػو أصػػػػؿ الوضػػػػع 
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الجممػػة )المقصػػود بنيػػة الجممػػة فػػي صػػورتيا التامػػة التػػي تضػػمف الػػذكر 
القرااف الدالة عمى ف مرتبطاف بالع قات الداخمية أو ال  أـ كا… واالضمار

 ( .13المعاني المفردة فييا()
تجػػػو البحػػػث الب غػػػي إلػػػى اسػػػموب معنػػػى الجممػػػة بػػػػ)توخي إمػػػف ىنػػػا 

اني الجممة العربيػة ج( وبيذا نقؿ الجر 14معاني النحو في معاني الكمـ()
مضػػػموف االسػػػموبي البنػػػااي، مػػػف مػػػدار الشػػػكؿ االعرابػػػي المبنػػػوي الػػػى ال

تظير الداللة المضمرة فػي النحوي بالتركيب الداللي، فقد الفربط العامؿ 
ظيػار يعػة االسػموب الػذي تعمػؿ بػو الجممػة دبد طالتركيب النحػوي، فحػدم 

ما ُأضمر مف الداللة أو الكشػؼ عػف العنصػر المقابػؿ ليػا باالحالػة إلػى 
 سياقيا الذي يشتمؿ عمييا ويحيط بيا.

تشػػػقيؽ    كمػػػا يقػػػوؿ د. تمػػػاـ حسػػػاف إلػػػى –ؾ إسػػػتدعت الحاجػػػة لػػػذل
إلى معنى وظيف  جزج  ف  النظػاـ أو فػ  السػياؽ أوالت  والػى ( المعنػى

معنػػى معجمػػ  متعػػدد محتمػػؿ لمكممػػة خػػارج السػػياؽ  والمحػػدد داخػػؿ 
المقػاـ ثالثػاتو وىػو أشػمؿ ى   والػى معنػى إجمػاع  أو معنػثانيات السياؽ 

 (٘ٔيؽ المكامنة. بيما عف طر ويتصؿ مف سابقيو   
ومع ىذا التداخؿ واالضطراب المفاىيمي لمصطم  الجممة مف حيػث 
االعػػػػراب والداللػػػػة واالسػػػػموب، فػػػػأف الجممػػػػة فػػػػي منظورىػػػػا بنيػػػػة نصػػػػية 

قؿ خػاص بيػا أو احػاط بيػا سػياؽ عػاـ.  ع اقية سواء بنيت بسػياؽ مسػت
 .(كما سنر  ذلؾ فيما بعد) 

  الحديثبنية الجممة ف  عمـ المغة 
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يمكف فيـ الجممػة باالسػتناد إلػى فكػرة المسػتو  المغػوي فػي عمػـ المغػة 
الحػػػديث ، وتسػػػتدعي ىػػػذه الفكػػػرة االنطػػػ ؽ مػػػف مركػػػز مػػػدار المغػػػة بػػػيف 
النحػػو والداللػػة واالسػػموب، وذلػػؾ لوجػػود تػػرابط بينيمػػا مػػف حيػػث االتجػػاه 
نحػػو المعنػػى، الف الداللػػة جػػزء مػػف النحػػو، والنحػػو يؤسػػس المعنػػى فػػي 

السػػػموب، أذف فالجممػػػة وحػػػدة لغويػػػة تتػػػألؼ مػػػف معػػػاف  نحويػػػة ودالليػػػة ا
سموبية تدخؿ فييا الكممات  في ع قات تركيبية.  وا 

 نحو الجممة وتركيبيا 
اف كؿ جممة مف الجمؿ )إما انيا مف جمؿ النػواة أو انيػا مشػتقة مػف 
الخيوطػػػالتي تعتمػػػد عمييػػػا واحػػػدة أو أكثػػػر مػػػف جمػػػؿ النػػػواة، عػػػف طريػػػؽ 

 (.16ويؿ واحد أو اكثر في المعنى)تطبيؽ تح
؟ ىػػػو الوجػػػو جممػػػة النػػػواة/ ومػػػا الجممػػػة المشػػػتقةأي اف السػػػؤاؿ: مػػػا ال

 اآلخر مف السؤاؿ: ما الجممة التوليدية/ وما الجممة التحويمية؟
وبمػػا اف الجممػػة عنػػد جومسػػكي أىػػـ وحػػدة لغويػػة، فػػاف التحويػػؿ فييػػا 

نيػػة، والنيػػا بنيػػة يتجػػو الػػى الصػػوت مػػف جيػػة، والػػى المعنػػى مػػف جيػػة ثا
 –رايسة، فيي جممة نواة توليدية أو تحويمية، غيػر أف الجممػة التحويميػة 

جممػػػة مركبػػػة مػػػف المعنػػػى العميػػػؽ أو مػػػف المعنػػػى المركػػػب، امػػػا الجممػػػة 
التوليدية فترتبط بالصورة الذىنية االولى لممعنى المقصػود، فػاالولى فييػا 

معنػى قريػػب، فػػ " الجممػػة معنػى مركػػب أو توليػد، والثانيػػة فييػا إخبػػار أو 
بعد اف يدخميا عنصر مف التحويؿ تصب  جممة تحويمية، وترتبط بالبنية 
العميقة، وىذه تػرتبط بػالمعنى الػذي يػود المػتكمـ اف يصػرؼ بنػاء الجممػة 

 (.17لو  " )
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ف كػػاف المعيػػار االسػػاس عنػػد جومسػػكي فػػي الوصػػوؿ إلػػى المعنػػى ا  و 
فػػػأف مػػػا )حػػػدس المتكمـ(إلىالػػػداللي لمجممػػػة ىػػػو كيفيػػػة وصػػػوؿ المتمقػػػي 

ينبغػػػي اف ُنعنػػػى بػػػو ىنػػػا ىػػػو: كيػػػؼ تػػػرتبط الجممػػػة التوليديػػػة والتحويميػػػة 
 بالمعنى الداللي؟.

سػػتبدؿ باحػػث عربػػي ىػػو د. خميػػؿ أحمػػد عمػػايرة معيػػار "حػػدس إلقػػد 
لػػػى أخػػػر  االمػػػتكمـ" بمعيػػػار آخػػػر تبػػػيف فيػػػو تحػػػوؿ المعنػػػى مػػػف جممػػػة 

 (.18فييا)مأخوذاف مف المغة وقياساف عمى ما جاء 
اف الجممػػػة التحويميػػػة: جممػػػة ناتجػػػة أو ُمنت جػػػة مػػػف الجممػػػة التوليديػػػة، 

، فالجممة التوليدية ترتبط بصورة ذىنية بمعنى )البؤرة(أو )النواة(التي ىي
يسػػػعى اليػػػو المػػػتكمـ أو يقصػػػده، ويعبػػػر عػػػف ىػػػذه الصػػػورة بأحػػػد أنسػػػاؽ 

ويػػة بسػػيطة الجممػػة التوليديػػة، كػػأف تكػػوف جممػػة خبريػػة مركبػػة تركيبػػة لغ
وفييػػػا خبػػػر أو معنػػػى، ( جممػػػة نػػػواة الفكػػػرة)يمكػػػف االصػػػط ح عمييػػػا بػػػػ

ولكف أي تغير يطرأ عمى ىذه الجممة بصيغتي الزيػادة أو الحػذؼ، فأنيػا 
تتحػػوؿ إلػػى جممػػة تحويميػػة بفعػػؿ التغيػػر الحاصػػؿ فػػي االصػػؿ التركيبػػي 

ىػة ليا، بؿ وبتغير معناىا إلى معنى آخر غير المعنى السابؽ ليػا، وبدا
اف يػػػػؤدي ىػػػػذا التغيػػػػر إلػػػػى تحػػػػوؿ المعنػػػػى البسػػػػيط إلػػػػى معنػػػػى مركػػػػب 
بالتوكيد أو التقديـ والتأخير، وىنا تنتقؿ الجممة إلى االستفياـ أو االنكار 

 ال .…. أو 

اذف المعنػػػى المركػػػب الجديػػػد ىػػػو المعنػػػى العميػػػؽ "وىنػػػا تبػػػرز قيمػػػة 
 (19المعنى في التحويؿ، فكؿ تحويؿ يكوف لمعنى".)

 : عناصر الجممة التحويمية عند الباحث عمايرةومف أىـ 
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الترتيب: ولو رأي فيػو سػبقو اليػو سػيبويو والجرجػاني وأبػو حيػاف،  -1
وىو "اف العػرب إف أرادت العنايػة بشػيء قدممتػو، فػالمورفيـ المتقػدمـ وحقػو 
التأخير في الجممة، يعني أنػو تقػدمـ لمعنايػة والتوكيػد "وبػذا تتحػوؿ الجممػة 

فػػػػي الجممػػػػة التوليديػػػػة إلػػػػى بنيػػػػة عميقػػػػة فػػػػي الجممػػػػة  مػػػػف بنيػػػػة سػػػػطحية
التحويمية، بحيث يخضع المعنى فييػا لمظػف أو التفسػير الػذي يعتمػد فيػو 

 (20عمى "الحدس".)
الزيػػػػػادة: ويقصػػػػػد بيػػػػػا اضػػػػػافة مورفيمػػػػػات جديػػػػػدة إلػػػػػى الجممػػػػػة  -2

 (21التوليدية لتصب  الجممة تحويمية.)
االسػػػػتفياـ أو التعجػػػػب أو اذف فاالنتقػػػػاؿ بػػػػالمعنى مػػػػف االخبػػػػار إلػػػػى 

التيكـ، انما ىو انتقاؿ مف توليد إلى تحويؿ، وبالتالي انتقاؿ مف مستو  
بسػػيط إلػػى مسػػتو  عميػػؽ، وبػػذلؾ يتصػػؿ التقػػديـ والتػػأخير أو الزيػػادة أو 

 الحذؼ بالمعنى.

ما ىي وسااؿ التوليد؟  ومػا العناصػر القابمػة :  ولكف يبقى أف نعرؼ
 لمتحويؿ؟ 

صػػرفية مػػف وسػػاجؿ  التوليػػد: كاالسػػماء/ الصػػفات/ تيعػػدا الصػػي  ال
نيػا ذات دوات  فػال توليػد فييػا  أل االفعاؿ( أمػا ال ػماجر والظػروؼ واأل

( أمػػا العناصػػر ٕٕمعػػاف وظيفيػػة ومحػػدودة ومقصػػورة عمػػى السػػماع. 
القابمػػػػة لمتحػػػػّوؿ والتطػػػػور فػػػػ  المغػػػػة  فيػػػػ  المفػػػػردات ذات الصػػػػي  

لػػػبعض  –"عبػػارة عػػػف توليػػد تقاؽ فػػ  العربيػػػة( فاالشػػػٖٕاالشػػتقاقية 
االلفاظ عف بعض والرجوع بيا إلى أصؿ واحػد  يحػّدد مادتيػا  ويػوح  

 (ٕٗبمعناىا المشترؾ االصم   مثمما يوح  بمعناىا الجديد". 
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 اسموب الجممة وتركيبيا 
يػػرتبط بنػػاء الجممػػة المغػػوي أو بعضػػو بالنظػػاـ الػػداللي، فػػػ"الجممة ىػػي 

نػة ترابطػاف مباشػراف أو غيػر بناء لغػوي يكتفػي بذاتػو وتتػرابط  عناصػره المكوم
 (25مباشر بالنسبة لمسند اليو واحد أـ متعدد".)

البنػاء/ القصػر/  –سموب الجممة خصااص لسانية )نحويػةواف كاف ال
الطػػػػػػػوؿ( فػػػػػػػاف لعامػػػػػػػؿ اتسػػػػػػػاع القػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي الجممػػػػػػػة عنصػػػػػػػريف ىمػػػػػػػا: 

)بوصػػػػػػػػفو عامػػػػػػػػؿ إطالػػػػػػػػة( والتابعيػػػػػػػػة )بوصػػػػػػػػفو عامػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػوؿ طؼالع
ي بمعنى اف حجـ الجممة يتحدد بالمستويات التي تتركب ( أ26وتعقيد()
 منيا.

وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف اف التركيبػػػة النحويػػػة تشػػػكؿ ركيػػػزة أساسػػػية لممعنػػػى 
واف كػػاف ( عامػػؿ إتسػػاع القػػوؿ فػػ  الجممػػة) فإالػػوظيفي فػػي السػػياؽ، فػػ

عبػارة عػػف معيػػار مجػػرد فػػي تحديػد تركيبػػة الجممػػة، إال انػػو حػػدمد اشػػكالية 
ال فما معيار حجـ الجممة؟ الجممة بوصفيا إش  كالية معيارية، وا 

 أي بمعنى ما حد القوؿ في الجممة؟
وىنا نر  بػأف معيػار حػد الجممػة يػرتبط بنػوع وطبيعػة إسػموب تركيػب 

 ولكف كيؼ؟. –الجممة 
يػػػػر ذا مػػػػا نظرنػػػػا إلػػػػى الجممػػػػة بصػػػػفتيا عمميػػػػة اسػػػػموبية، فػػػػاف التفكإ

، ليػذا بػيمف جاكبسػوف  الرسػالةعمى وظيفة االيصػاؿ وبنيػة ز كم االسموبي تر 
وىي بنيػػػة قػػػـو عمػػػى التػػػأليؼ بػػػيف بنيػػػة النسػػػؽ،ثػػػر الشػػػعري( يات بػػػأف )

وىػػي ، وبنيػة الخطػاب  ، إسػتبدالية تأخػذ االشػارات منيػا وظاافيػػا وقيميػا
 ( 27بنية تركيبية تأخذ االشارات منيا آثارىا المعنوية.)
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النحويػػػة، فػػػاف موجػػػودة داخػػػؿ البنيػػػة  "االثػػػر الشػػػعري"وبمػػػا اف واقعػػػة 
اسموب الجممة وتركيزىا ىو المعيار الذي يحػدمد المضػموف الخطػابي ليػا 
سػواء كػاف ذلػػؾ بصػيغة التضػػاد أو التوافػؽ الػداللي، ولكػػف يجػب التسػػميـ 
بػػػػػػػأف "الصػػػػػػػورة التركيبيػػػػػػػة النحويػػػػػػػة أقػػػػػػػؿ طاقػػػػػػػة شػػػػػػػعرية مػػػػػػػف الصػػػػػػػورة 

 (28الداللية".)
 الجممة الشعرية: الواقعة والفر ية 

أبنيػة  -قنعة البياتي/ حكاايات الم اكػة(أمطوالت السياب/ )ستدعتإ
شػػػعرية مركبػػػة تركيبيػػػة ب غيػػػة معجميػػػة وفػػػؽ ع قػػػات سػػػياقية فػػػي بنػػػاء 

لجممػػػة الشػػػعرية زاح نظػػػاـ اأالصػػػورة/ المشػػػيد/ التفاصػػػيؿ الشػػػعرية، وقػػػد 
رغـ اف ىذه الجممة جزء ال يتجزأ مف نظاـ تراتبػي  -نظاـ البيت الشعري

 تعاقبي. –
ف حممت الجممة محؿ البيػت أنوع التغيير المركب الذي حدث بعد  فما

في القصػيدة ؟ فيػؿ تغيمػر ايقػاع البيػت بايقػاع القصػيدة ؟ ىػؿ تبػع تغييػر 
انتقػػاؿ مركػػز الثقػػؿ التعبيػػري مػػف وحػػدة القصػػيدة إلػػػى  –شػػكؿ القصػػيدة 

لػػػى نسػػؽ تعبيػػػري قػػااـ بذاتػػػو كبنيػػػة اوحػػدة الجممػػػة؟ ىػػؿ تحولػػػت الجممػػة 
عػػف سػػياؽ أو كمعنػػى لبنيػػة ال تنفصػػؿ عػػف سػػياؽ تعمػػؿ  لمعنػػى مسػػتقؿ

 بو؟
قبؿ اف يتبنػيف أي تشػكيؿ شػعري جديػد لمجممػة الشػعرية، أشػار كمػاؿ 

ُنقمػت إلػى العربيػة  –كثيراف مف اساليب التقطيػع الغربػيخيري بؾ إلى "اف 
اف الشػػاعر الحػػديث إذ يكثػػر مػػف إسػػتخداـ مػػا )….( مػػع حركػػة الحداثػػة 

ذ يمجػػػأ إلػػػى إفتقػػػر إلػػػى فعميػػػا الرايسػػػي، ت" التػػػي ُيػػػدعى بػػػػ "شػػػبو الجممػػػة
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اسػػػػتعماؿ الجممػػػػػة غيػػػػر التامػػػػػة، انمػػػػػا ىػػػػو يطمػػػػػ  إلػػػػى اشػػػػػاعة الجممػػػػػة 
 (29الفوضوية التي عرفت بيا الدادااية والسريالية".)

لجممػػػة، فػػػاف أي تغييػػػر فػػػي ف المغػػػة واسػػػطة وكينونػػػة فػػػي شػػػعرية اوت
التفاصػيؿ، فكانػت المغػة عنػد بد أف يبدأ بالجممة النيػا أسػبؽ مػف المغة ال

بعض أعضاء تجمع شعر "تحاوؿ ُصنع تركيػب لغػوي جديػد عػف طريػؽ 
 (30تقطيع الجممة")

مػػػنيـ )أدونػػػيس/ انسػػػي الحػػػاج/ محمػػػد الػػػبعض اف مػػػف وعمػػػى الػػػرغـ 
راد تفكيػػػػؾ البنيػػػػة النحويػػػػة، وبنػػػػاء شػػػػفرة دالليػػػػة بنسػػػػؽ غيػػػػر أالمػػػػاغوط( 

ال يعدو  –الجممة الشعرية  ف تقطيعإمألوؼ في كتابة الجممة الشعرية، ف
كونػػػو جػػػزءف ال يتجػػػزأ مػػػف نظػػػاـ الكتابػػػة اآلليػػػة فػػػي كيفيػػػة تفتيػػػت الصػػػورة 

 الشعرية.

( نجػػػد اف " ثمػػػة تشػػػكي ف 31فػػػي العػػػراؽ ) 69ومػػػع البيػػػاف الشػػػعري 
جديػػػداف لمجممػػػة الشػػػعرية بػػػدأ ي حػػػظ بوضػػػوح قوامػػػو تحطػػػيـ كػػػؿ ع قػػػة 

 (32مباشرة ومنطقية مع المغة ".)

جديػػدة لمجممػػة  تجػػاه نحػػو تكثيػػؼ المغػػة، ا تبنينػػت بنػػىادومػػف خػػ ؿ 
الشعريةأ ولكف ىؿ باالمكاف اختزاؿ تفاصيؿ القصيدة إلى جممة شعرية؟ 
أو ىؿ بامكػاف الجممػة الشػعرية اف تختػزؿ العػالـ إلػى واقعػة أو مشػيد أو 

 صورة شعرية في اتقؿ؟

ؿ ف كانػت الجممػػة الشػػعرية خاصػية مػػف خػػواص القصػيدة، فمػػا تعميػػوا  
نمػػػاط مركبػػػة مػػػف أختػػػزاؿ التفاصػػػيؿ الشػػػعرية فػػػي إتجػػػاه القصػػػيدة نحػػػو إ
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الجممػة الشػعرية؟ وىػػؿ يعنػي ذلػػؾ اف الجممػة الشػعرية قػػانوف جديػد لعمػػؿ 
 (33القصيدة؟)

سػػتراتيجية جديػػدة اف الجممػػة الشػػعرية أخػػذت تشػػكؿ أينبغػػي االقػػرار بػػ
في بنػاء القصػيدة، فػاف كانػت ىػذه االجابػة فرضػية مجػردة، فيػي بحاجػة 

ػي اإلى تحقيؽ، واف كانت واقعة شعرية فيي بحاجة أيضاف  لى تمثيؿ نصم
ية.  تغراض المعاينة النصم

 بنية التعميؽ ف  الجممة الشعرية 

عنػػػد تحميػػػؿ الجممػػػة الشػػػعرية، واجيػػػت الباحػػػث صػػػعوبات جمػػػة فػػػي 
حديد حد الجممة: أيتوقؼ تحديد حجـ الجممة عمى طبيعػة الطػوؿ كيفية ت

والقصر والتعقيد أو عمى طبيعة التعػالؽ البنػااي أو عمػى طبيعػة التعػالؽ 
 الداللي؟.

( بنيػة التعميػؽ) ( مػف خػ ؿالتعػالؽ البنػاج ) اف كاف الباحث اختػار
   فػػاف التعميػػؽ فػػي مفيػػـو عبػػد القػػاىر الجرجػػاني: اف الكممػػات فػػي الػػنص 

( أي بمعنػػػػى اف الكممػػػػات تتعػػػػالؽ 34)" يأخػػػػذ بعضػػػػيا بُحجػػػػر بعػػػػض "
بعضيا ببعض بواسطة ع قات معنوية ولفظية وحالية، كمػا اف التعميػؽ 
يحػػػػدد المعػػػػاني النحويػػػػة التػػػػي تضػػػػبط بػػػػدورىا الع قػػػػة السػػػػياقية الكبػػػػر  

 ل سناد، وتفسمر نشؤء ىذه الع قة في آف واحد.
الشػػػػػعرية، نفيػػػػػـ الجممػػػػػة الشػػػػػعرية ف نقػػػػػـو بتصػػػػػنيؼ الجممػػػػػة أوقبػػػػػؿ 
 بوصفيا:

قػػػػات دالليػػػػة لع  بنيػػػػة ع اقيػػػػة ناتجػػػػة عػػػػف معػػػػاف نحويػػػػة، ومنتجػػػػة
 ع اقياف.باسموب مركب تركيباف 
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ويمكف تصنيؼ نماذج الجممة الشعرية إلى ث ثة أنماط مػف التراكيػب 
 المغوية في الحقوؿ االحصااية االتية:

 س ب تػتممـ معنػى االسػناد ونعني بو جممة مف الن   :االفرادي النمط
 االسمي أو الفعمي لصورة واحدة ذات معنى واحد.

 : ػػػػب تُػػػػتم،ـ معػػػػاني  الػػػػنمط التركيبػػػػ ونعنػػػػي بػػػػو جممػػػػة مػػػػف الن س 
 اسنادية لصورة واحدة ذات دالالت متعددة.

 :ونعنػػي بػػو جممػػة مػػف الن س ػػب تتضػػمف معػػػاني  الػػنمط التعػػّددي
 اسنادية لصور متعدمدة تخدـ فكرة واحدة.

ولمقاربػػة بنيػػة التعميػػؽ فػػي الجممػػة الشػػعرية، إخترنػػا خمسػػة نصػػوص 
مػػػف الجممػػػة الشػػػعرية لبحػػػث التعػػػالؽ البنػػػااي فييػػػا لتعيػػػيف ع قػػػات ىػػػذه 
البنيػػػة، وطػػػرؽ اشػػػتغاليا مػػػف جيػػػة، والبحػػػث فػػػي المجموعػػػات الشػػػعرية 

لييػػا ىػػذه النصػػوص الشػػعرية السػػتخراج نصػػوص إالخمػػس التػػي تنتمػػي 
: نػػػوع الجممػػػة/ ونػػػوع التعػػػالؽ االسػػػنادي/ ونػػػوع الجممػػة الشػػػعرية، وتحديػػػد

داللة الجممة في جداوؿ أحصااية الغراض المعاينة االستبيانية، ومعرفة 
 معدمؿ تردد الجممة الشعرية في المجموعة الواحدة مف جية ثانية.

يمكف تقسيـ نصوص الجممة الشعرية إلى ث ثة  –وطبقاف ليذا المفيوـ
 أنماط رايسة:

 شعرية المفردةنمط الجممة ال 
لموصػػػػوؿ إلػػػػى ىػػػػذه فػػػػي ع قػػػػة االسػػػػناد بػػػػذاتيا تفػػػػي ىػػػػذه الجممػػػػة تك

كبنيػػػة الجممػػػة الواحػػػدة مػػػف بعػػػض )بمػػػومرات( الشػػػاعر  –الع قػػػة المعنويػػػة
وىي تتألؼ مف ثماف عشػرة جممػة شػعرية، وكػؿ ، ( 35محمود البريكاف)



 41 

، وثمة فراغات بػيض تفصػ ؿ جممة فييا مستقمة قاامة بذاتيا لفظاف ومعنىف
فيمػػا بػػيف الجمػػؿ، وعمػػى الػػرغـ مػػف انيػػا تػػرتبط بنظػػاـ معػػيف مػػف الػػوزف، 
فيي تنتل داللة مختمفة عما تؤديو كػؿ جممػة مػف وظيفػة وع قػة معنػى، 

خػػر ، أليػػذا إنبنػػت )بمػػورات( عمػػى تشػػتيت االنظمػػة الدالليػػة بػػيف جممػػة و 
جممػػة شػػعرية، وأصػػغر جممػػة فييػػا جممػػة رقػػـ  –وىكػػذا تشػػكؿ كػػؿ بمػػومرة 

 تألؼ مف أربع كممات:( وت17)
 ))ال مجد عند الموت((

  أما أكبر جممة فييا عبارة عف عممية اسنادية بوجييف:
 تفسيرىا  اليقظة  تصادؼ -ٕ   االحالـ  تصادؼ  - ٔ 

 (ٖٙ  دفنو الذاكرةت    حمـ ف    اليقظة   ف  لحظةتفسيرىا 
 

معرفػػة ( 1فػػي ىػػذه الجممػػة )نسػػبة واسػػناد( فػػاالح ـ فػػي الجممػػة رقػػـ )
( 2رقـ )فعؿ وصؼ الفاعؿ والحمـ في الجممة موصوفة بالصدفة، الف ال

نكرة مخصصة، ولكف ىناؾ وصػفاف مػف جيتػيف: جيػة الجػر )فػي الحمػـ( 
ػص لػو، ت ف التخصػيص ىنػا وىو منسػوب اليػو، وجيػة الوصػؼ المخصم

خػ ؼ التعمػيـ، وخاصػػة اف حػرؼ الجػػر يتنػزمؿ مػف االسػػـ منزلػة الجػػزء، 
االسـُ، ولمحرؼ ىنػا معنػى نسػبي رابػط بػيف شػيايف،أي  الم إبدليؿ ال يجرُّ 

بمعنى اف النسبة ىي رابطة بيف ع قتي االسػناد، وبػذلؾ فػالحرؼ )فػي( 
سػػػػبة بػػػػيف طرفػػػػي االسػػػػناد يػػػػربط الظػػػػرؼ والمظػػػػروؼ، أي يتضػػػػمف )الن

 الظرفية(.
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( نسػػبة اضػػافية، وقػػد ُنسػػب 2)وفػػي )لحظػػة اليقظػػة( مػػف الجممػػة رقػػـ
الييا المحظة عمى سبيؿ االتمػاـ، ولكػف المحظػة أسػرع مػف الصػدفة، الف 
المضػػػاؼ والمضػػػاؼ اليػػػو كالكممػػػة الواحػػػدة بػػػدليؿ قيػػػاـ المضػػػاؼ مقػػػاـ 

 المضاؼ اليو، وبالعكس.
سػنادية، فمػرة وصػفت ( وصػفية ا2كما اف )اليقظة( فػي الجممػة رقػـ )

االحػػػ ـ بالصػػػدفة، ومػػػرة وصػػػفت اليقظػػػة بيػػػا، وىنػػػاؾ فػػػرؽ كبيػػػر بػػػيف 
. وبالتػػالي فػػاف إسػػتبداؿ االحػػ ـ باليقظػػة أد  إلػػى تغييػػر  اليقظػػة والحمػػـ

الع قة االسنادية، فأزاح المعنى االوؿ إلى معنى ثػاف بالمخالفػة الدالليػة 
 مف خ ؿ التماكف االسنادي المتبادؿ بينيما.

إال اف  عمػػى الػػػرغـ مػػػف اف )بمػػػورات( ال تعػػػدو كونيػػػا جمػػػ ف قصػػػيرة،و 
أما اف تكوف مفردة أو مركبة   وبذلؾ فاف معيار تحميػؿ  –ىذه الجمؿ 

 (:  ٛالجممة يرتبط بطبيعة التعالؽ البناج  ليا  فالجممة رقـ  
 (37)"ف  نقطة واحدة يشّؼ عمؽ الكوف"

بتقػػػديـ مػػػا حقػػػو  جممػػػة مفػػػردة تتػػػألؼ مػػػف سػػػت كممػػػات، وفييػػػا قصػػػر
 التأخير، ولكف لو إنبنت الجممة بدوف تقديـ وتأخير كأف تكوف:

 " يشؼ عمؽ الكوف ف  نقطة واحدة "
فػػاف عمػػؽ الكػػػوف ىنػػا ال يشػػؼم عػػػف نقطػػة واحػػدة، وانمػػػا يشػػؼم عػػػف 
نقػػػاط متعػػػددة، وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف اف ىػػػذا االقػػػ ب االسػػػنادي قػػػااـ عمػػػى 

 خطأ داللي. قاعدة نحوية صحيحة، إالم انو قااـ عمى

 نمط الجممة الشعرية المركبة 
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في ىذا النمط تمثمؿ الجممة بنية شديدة التعالؽ بما يسند الييا، لدرجة 
يتكػػػػاثؼ فييػػػػا التبايػػػػر بصػػػػيغة التركيػػػػز، حتػػػػى يتشػػػػكؿ فييػػػػا مركػػػػز ثقػػػػؿ 

 (38التعميؽ في بؤرة واحدة كنص "كبرياء" لمشاعر سامي ميدي)
 كبرياء

  لف أقوؿ: أمثن .ٔ
 فمف أتقيؾ لتصفح عن  واذا ما م بت  .ٕ
 فالقميؿ الذي بق  اآلف من  كثير .ٖ
 فخذ ما تشاءي ودعن  .ٗ

ضػػػمير المػػػتكمـ( ) بمػػػا اف التعميػػػؽ فػػػي ىػػػذه الجممػػػة ينبثػػػؽ مػػػف بػػػؤرة
ف مركػػػز ثقػػػؿ التعميػػػؽ ىػػػو )ضػػػمير المخاطػػػب( ليػػػذا إبسػػػياؽ دااػػػري، فػػػ

ينصػػرؼ المػػتكمـ مػػف معنػػى إلػػى آخػػر لتوكيػػده، وىػػو انتقػػاؿ مػػف اسػػموب 
لؼ لو، لدرجػة يتكررضػمير المخاطػب االوؿ: مسػتتراف أربػع لى آخر مخاا

ر مرتيف:  مرات وجوباف، ويتكرم

 بالفعػػؿ المسػػند إليػػو )غضػػبت(، والثػػاني: متعمػػؽ –اتوؿ: تػػاء الفاعػػؿ
 )أتقيؾ( كاؼ المخاطبة.

 ويمكف اختزاؿ مركز ثقؿ التعميؽ إلى المعانـ السياقية االتية:
 تشاء/ دعني( )أغثني/ غضبت/ أتقيؾ/ لتصف / فخذ/ ما

وكميػػػا تػػػدؿ عمػػػى الحػػػاؿ واالسػػػتقباؿ المسػػػتمر بػػػػ: الوصػػػؼ/ الحركػػػة/ 
 االخبار/ الزمف والحدث.
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وبقػػدر مػػا يشػػكؿ صػػوت المػػتكمـ صػػد  لممعنػػى، فػػاف مػػا يخفيػػو ىػػذا 
ال فأيػة "كبريػػاء" تمػػؾ  التكػرار مػػف معنػى أكثػػر ممػا ُيظيػػره فػي صػػوااتو، وا 

  التي تأبى أف تقوؿ:

 (ذ ما تشاء ودعن أمثن / فمف أتقيؾ/ فخ)
صػيرورة انشػػااية )طمبيػة( يقػع فيػو الطمػب فػػي  –اف لحركػة الفعػؿ ىنػا

الحػػػاؿ، حػػػاؿ الػػػزمف الػػػذي يمتػػػبس فيػػػو الفاعػػػؿ بالفعػػػؿ بصػػػيغة التعػػػالؽ 
زمػػػاف صػػػدور نسػػػبة االنشػػػااية مػػػف  –الظرفػػػي بينيمػػػا، تف ىػػػذا الحػػػاؿ 

 المتكمـ وليس زماف الحدث بصيغتو الطمبية مف المخاطب.

داة الشػرط ) إذا( قامػت بوظيفػة تعميػؽ جممػة أالتنبو إلى أف والبد مف 
)غضػػػبت( بعػػػدـ التقػػػو ، والػػػرابط فػػػي ذلػػػؾ )الفػػػاء( وتػػػدؿ عمػػػى العمػػػة أو 
المعمػػػوؿ غيػػػر اف ىػػػذا التعميػػػؽ مػػػ ـز لممسػػػتقبؿ، ولكػػػف عمػػػى الػػػرغـ مػػػف 
دخوؿ ىذه االداة عمى )غضبت( فانيا لـ تقمب معناىا الذي وضعت لػو 

 اف المستقبؿ.واف لـز التعميؽ زم
وثمػػة نمػػط آخػػر مػػف الجممػػة الشػػعرية المركبػػة، تمثػػؿ فيػػو الجممػػة بنيػػة 

حادثػػػة حاصػػػمة بالنسػػػبة إلػػػى الفعميػػػة، حتػػػى و ع اقيػػػة اسػػػنادية ثبوتيػػػة أ
لمشاعر يوسػؼ "  االصابع " تتسع الجممة لضـ الفض ت االخر  كنص

   (39) . الصاا 
 االصابع

 يدىا .ٔ
 باردة.. 
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 ويدي .ٕ
 دافجة..
 اصابعناخمطنا  .ٖ
 وقطفنا معات.. .ٗ

 زىرة واحدة
 

لغػػػػػرض تعيػػػػػيف بنيػػػػػة التعميػػػػػؽ، وتحديػػػػػد المعنػػػػػى الػػػػػوظيفي لع قتػػػػػو 
 : السياقية، البد مف احالة الجممة إلى التفريعات االتية
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 ويدي                               هبويذ                             

                                                               

 

 

                                               باردة                                                      دافجة                 

 

 

 

 

 

                                  نا                                                    نا                  

 وقطؼ              

 

 ( 5جممة ) 

                                                                        

 واحدة                                                                نا  

 عالقت اسويت ثبوتيت

   عالقت اسويت ثبوتيت

 (1جولت رقن ) = =

 

 (2جولت رقن )

 

 اةداف

 عالقت فعليت هؤقتت

 عالقت فعليت هتعلقت ببلفعل

= = 

 خلط

 (3جولت رقن )

 نا

 (4)جملة 

 نا
 

 أصببع

 عالقت فعليت

 عالقت هفعوليت
= = 

 (  5جولت رقن )  

 

 نا

 (6جولت )

 

 ةواحد

 زهرة
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 ن حػػػػظ الكيفيػػػػة التػػػػي تػػػػدخؿ فييػػػػا الكممػػػػات فػػػػي –فػػػػي ىػػػػذه التفريعػػػػات 

ىػػػػػػذه ع قػػػػػػات تركيبيػػػػػػة. ومػػػػػػف أىػػػػػػـ المواصػػػػػػؽ، وأدوات التعميػػػػػػؽ بػػػػػػيف 

( الع قات: الضماار المتصمة كالياء في )يدىا( والياء في )يدي( والػػ)نا

 )خمطنا( و)أصابعنا( و)قطفنا(.في

داة تعميػػػؽ بػػػيف اسػػػميف )يػػػدىا ويػػػدي( واداة تعميػػػؽ بػػػيف أفػػػ -أمػػػا الػػػواو
وفػػؽ مسػػتويات عمػػى الفعمػػيف )خمطنػػا وقطفنػػا( وقػػد تعالقػػت ىػػذه الكممػػات 

 متقابمة/ متضادة:

 
 

 

 

دافاػػػة( فقػػػد اراد بخمػػػط  × وبػػػالرغـ مػػػف ىػػػذه المفارقػػػة الدالليػػػة )بػػػاردة
الجمع بيف نقيضيف بقرينة الحاؿ )معاف( النيػا جامعػة بينيمػا  –االصابع 

 بمعنى سوية، وبالشكؿ االتي:
 
 
 

 ببردة يذهب

متقابم
 ة

 هتضبدة

 دافئت ويذي
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  نمط الجممة الشعرية المتعددة 
تنبثؽ ىذه الجممة مف )مورفيـ واحد( ذي مستويات خطية متعددة في 
التركيب المغوي، كمورفيـ )بحر( بوصػفيا مفػردة نكػرة مكػررة تفضػي إلػى 

( 40جػػػامع مػػػورفيمي فػػػي نػػػص "بحػػػار" لمشػػػاعر خالػػػد عمػػػي مصػػػطفى)
رة ايضاف في نص "ميتػادور" وكمورفيـ )البحر( بوصفيا مفردة معرمفة مكرم 

 . ( كمسند اليو مخبر عنو41) لمشاعر حسيف عبد المطيؼ
 

 حسيف عبد المطيؼ -ميتادور    خالد عم  مصطفى -بحار 
 

ـْ  -1  البحر.. مثُؿ -1   بحر تقممص فوؽ كرسي ونا

 الري                                                   
 البحر.. ال -2      بحر تدلى مف حزاـ الذكريات -2

 يستري                                                
 الساحةالبحر في -3   بحر تأنؽ في شراييف الرخاـْ  -3

 خلطنب

 أصببعنب

 وقطفنب هعبً = زهرة واحذة
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         ثور جري                                               
 يصي البحرجري  -4               ناخ بجبةبحر أ -4
 االعضاء.. مرتجؼ  - 5            بحر تسممؽ بيمواف  -5

 كاالغصاف وارتخى                                           
  بيف العظاـ                                                   

 البحر ظمشاحب  -6          بحر تأبط سمماف  -6

 الموفواضاع ذاكرة الجداْر                                          
 البحر..ىا قد - 7     ييمرب في أضافره القطاْر  بحر -7

 أطبقت أجفاف                                          
 البحر..غيراآلف..-8    وجيي عمى سبورة -8

 يستري ال           ومعمـ االح ـ يستوفي ديوف        
 الخوؼ مف كؿ البحاْر         

 النصيف إلى المتوازيات المتناظرة االتية:ويمكف اختزاؿ التماثؿ المورفيمي بيف 
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 البحر  -1 ---------------------------- بحر   - 1  

 البحر     -2 ------------------------بحر    -2

 البحر  -3 ------------------------بحر    -3

 البحر  -4 ------------------------بحر    -4

 البحر  -5 ------------------------بحر    -5

 البحر  -6 ------------------------بحر    -6

 البحر  -7 ------------------------بحر   -7

 ) فراغ ابيض (  ---------------------) فراغ منقوط (

 

 يستريح ال  -8                                            البحار -8

"بحار" عمى المفارقة المعنوية بيف المسػند تقوـ بنية التعميؽ في نص 
 اليو والمسند، وىي ع مة مجازية تنحرؼ بالمعنى عف الداللة الحقيقية.
وتجمػػػػع الجممػػػػة الواحػػػػدة بػػػػيف فعمػػػػيف ماضػػػػييف دالػػػػيف عمػػػػى حصػػػػوؿ 

ع قػػػػة مقيػػػػدة بالنسػػػػبة،  -الحػػػػدث، ولكػػػػف الع قػػػػة بػػػػيف الػػػػزمف والحػػػػدث
ا معػػػػػاني حػػػػػروؼ الجػػػػػر والنسػػػػػبة ع قػػػػػة معنويػػػػػة كبػػػػػر ، إذ تػػػػػدخؿ فييػػػػػ

ػػػبو  )أدوات إلييػػػا، وحػػػروؼ الجػػػرلتضػػػيؼ معنػػػى الفعػػػؿ إلػػػى االسػػػـ وتُنس 
وصػػػفات(والتعميؽ ىنػػػا بمعنػػػى الحػػػدث المقيػػػد بحدوثػػػو فػػػي الػػػزمف تعميػػػؽ 

 الماضي.
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ف أ( بجػامع مػورفيمي )بحػار( بعػد 9وينتيي )بحر( فػي الجممػة رقػـ )
ػػْفرات  قابمػة لمسػػتويات تنػزاح المعػػاني المعجميػة فػػي الجمػؿ الثمػػاف إلػى ش 

متعددة مػف الػدالالت، حتػى تتكػاثؼ الػدواؿ فػي شػبو الجممػة االخيػرة مػف 
 النص "مف كؿ البحار" .

/ 1،3،5ويت ـز حرفا: االلؼ والمػيـ فػي ثػ ث جمػؿ ) ـْ (: نػاـ/ الرخػا
، ويػػت ـز حرفػػا: االلػػؼ والػػراء فػػي ثػػ ث جمػػؿ  ـْ (: 6،7،8ايضػػاف: )العظػػا

ع قػة لفظيػة لتصػويت التنغػيـ الفػونيمي  ليػذا، و الجداْر/ القطار/ البحػار
 بعد االط ؽ.( الُغنمة  ) مقصود بتسكيف أواخر الحروؼ مع 

امػػا حػػرؼ )مػػف( الدالػػة عمػػى )االبتػػداء( والػػػ)في( الػػداؿ عمػػى )النسػػبة 
الظرفيػػػة( و)البػػػاء( الػػػداؿ عمػػػى )االلصػػػاؽ واالسػػػتعانة( والػػػػ)عمى( الػػػداؿ 

سػبة وروابػط بػيف الع قػات ىػذه الحػروؼ ىػي دواؿ ن –عمى)االستع ء( 
االسػػػنادية، كمػػػا انيػػػا أدوات إضػػػافة وايصػػػاؿ بػػػيف معػػػاني االفعػػػاؿ التػػػي 

 تعممقت بيا ومعاني االسماء المجرورة بيا.
امػػػػا بنيػػػػة التعميػػػػؽ فػػػػي الػػػػنص "ميتػػػػادور" فتقػػػػوـ عمػػػػى تمثمػػػػؿ التعػػػػالؽ 
االسموبي بيف الصوت والمعنى، ليذا جاءت التركيبة الداللية أكثر طاقػة 

مف التركيبة النحوية، وىي ع قة لفظية لتنغيـ مستويات الصوت  شعرية
بػػالتكرير الػػداؿ عمػػى معنػػى يتحقػػؽ بمعنػػى آخػػر، وىكػػذا يشػػكؿ الصػػوت 
مركز دواؿ المعاني، حتى يتماكف النبر المغوي مع النبر الشػعري بكثافػة 

 شعرية:
 مثُؿ الري ْ      
 ال يستري ْ  
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 ثور جري ْ  
 جرح يصي ْ  
 ال يستري ْ  
بنيػة صػوتية تحجػر فييػا االلفػاظ أصػداء معانييػا  –الترجيػع ىنػا  اذف

في ع قات تسػاندية بوسػاطة الػت حـ بػيف حػرفيف فػاكثر لتحقيػؽ حركيػة 
 ضاء تعبيري:فالمعنى ب
 ري  = ر + ي + ح….….. الػ 

 ري  = ر + ي + ح…. ال يستػ 
 ري  = ر + ي + ح……… جػ 

 ي  = ي + ح……. يصػ 
 ي + ح ري  = ر +…. ال يستػ 

ر مػػػا نومػػػف خػػػ ؿ )بنيػػػة التعميػػػؽ فػػػي الجممػػػة الشػػػعرية( يمكػػػف اف  قػػػرم
 يأتي:

اف الجممػػػة الشػػػعرية مسػػػتقمة بػػػذاتيا سػػػواء كانػػػت بنيػػػة نصػػػية ضػػػمف 
ية ليا سياؽ خاص بيا.  سياؽ شعري يحيط بيا أـ بنية نصم

اف حد القوؿ وعامػؿ إتسػاعو فػي الجممػة يػرتبط بطبيعػة نمػط التعػالؽ 
ي والتركيبػػػػي والتعػػػػددي، ويشػػػػكؿ التعػػػػالؽ االسػػػػنادي االسػػػػنادي كػػػػاالفراد

والنسبة أساس التعػالؽ البنػااي فػي الجممػة، فاالسػناد أضػيؽ مػف النسػبة، 
 والنسبة أعـ مف االسناد.

اف معدؿ نمو وتطور نصوص الجممة الشعرية بيف نموذج وآخر في 
حالػػػة إزديػػػاد )نوعػػػاف وكمػػػاف( وىػػػذه النسػػػبة فػػػي الزيػػػادة والفػػػروؽ تشػػػير إلػػػى 
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متجو بياني واض  مف حيث االتجاه نحػو تكثيػؼ المغػة فػي بنػاء الجممػة 
 الشعرية بوصفيا استراتيجية جديدة في الكتابة الشعرية.

خ صػػة تعػػالؽ بنػػااي قػػااـ عمػػى  –اف التعميػػؽ بػػيف عناصػػر الجممػػة 
قػػػوة اقتصػػػاد فػػػي المفػػػظ زااػػػد قػػػوة إبػػػ غ فػػػي القصػػػد، وىنػػػا تكمػػػف شػػػعرية 

 . الجممة الشعرية
 احاالت 

 1999* ورقة مقدممة الى الحمقة الدراسية لميرجاف المربد الشعري لعػاـ 
. 
 تقتضي الضرورة التنويو بالمباحث المغوية اآلتية :  (1)
  /بنػػػاء الجممػػػة العربيػػػة فػػػي شػػػعر النابغػػػة الػػػذبياني/ رسػػػالة مخطوطػػػة

 .1977 –جامعة القاىرة 
  القاىرة بناء الجممة الشرطية عند اليذلييف/ رسالة مخطوطة/ جامعة

 .1977 –كمية االداب  –
 وقد وردت ىاتاف الرسالتاف ضمف مرجعياف كتاب ) في التركيب       
 المغوي لمشعر العراقي المعاصر ( لمدكتور مالؾ يوسؼ المطمبي.       
  الجممػػػة الشػػػرطية فػػػي شػػػعر السػػػياب ونػػػازؾ والبيػػػاتي/ وىػػػو موضػػػوع

لمشػػػػػػعر العراقػػػػػػي الدراسػػػػػة المغويػػػػػػة لكتػػػػػاب ) فػػػػػػي التركيػػػػػػب المغػػػػػوي 
 المعاصر( .

  /الداللػػػػة الزمنيػػػػة فػػػػي الجممػػػػة العربيػػػػة/ د. عمػػػػي جػػػػابر المنصػػػػوري
 .1/1984ط –مطبعة الجامعة/ بغداد 
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 .1/17ابف جني/ الخصااص:  (2)
د. مصػػػػػطفى جمػػػػػاؿ الػػػػػديف/ البحػػػػػث النحػػػػػوي عنػػػػػد االصػػػػػولييف/  (3)

 .244ص
 .1/20ابف يعيش/ شرح المفصؿ:  (4)
 .1/20ابف يعيش/ شرح المفصؿ:  (5)
أحمػػػد عمػػػايرة/ العامػػػؿ النحػػػوي بػػػيف مؤيديػػػو ومعارضػػػيو  د. خميػػػؿ (6)

 .28ودوره في التحميؿ المغوي/ ص
دراسة ابيسػتمولوجية لمفكػر المغػوي عنػد  –د. تماـ حساف/ االصوؿ (7)

 .317العرب/ ص
د. فخػػر الػػديف قبػػاوة وكمػػاؿ قػػادري/ التركيػػب النحػػوي بػػيف القػػدماء  (8)

 .121والمحدثيف/ ص
 .115صد. فخر الديف قباوة وكماؿ قادري/ (9)
 .2/161السيوطي/ االشباه والنظاار:  (10)
د. مصػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى جمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػديف/البحث النحػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػد  (11)

 .244االصولييف/ص
د. مصػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى جمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػديف/البحث النحػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػد  (12)

 .266االصولييف/ص
 .350د. تماـ حساف/ االصوؿ/ ص (13)
 .252عبد القاىر الجرجاني/ دالاؿ االعجاز/ ص (14)
 .28،29اىا/ صد. تماـ حساف/ المغة العربية: معناىا ومبن (15)
 .123نـو جومسكي/ البنى النحوية/ ص (16)
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 .31،32د. خميؿ أحمد عمايرة/ العامؿ النحوي/ ص (17)
 وما بعدىا. 85د. خميؿ أحمد عمايرة/ العامؿ النحوي/ ص (18)
 .35د. خميؿ أحمد عمايرة/ العامؿ النحوي/ ص (19)
 .86د. خميؿ أحمد عمايرة/ العامؿ النحوي/ ص (20)
 .87النحوي/ صد. خميؿ أحمد عمايرة/ العامؿ  (21)
 .151د. تماـ حساف/ المغة العربية/ ص (22)
 د. تماـ حساف/ المغة العربية/ نفس الصفحة. (23)
د. محمػػػود سػػػميماف يػػػاقوت/ مػػػنيل ابػػػف ىشػػػاـ فػػػي شػػػرح بانػػػت  (24)

 .78سعاد/ ص
 .40د. جوزيؼ ميشاؿ شريـ/ دليؿ الدراسات االسموبية/ ص (25)
د. جوزيػػػػػؼ ميشػػػػػاؿ شػػػػػريـ/ دليػػػػػؿ الدراسػػػػػات االسػػػػػموبية/ نفػػػػػس  (26)

 الصفحة.
 .76بيير جيرو/ االسموب واالسموبية/ ص (27)
 .112جوف كويف/ المغة العميا.. النظرية الشعرية/ ص (28)
نقػػػ ف عػػػػف محمػػػػد مبػػػػارؾ/ المغػػػة الشػػػػعرية فػػػػي الخطػػػػاب النقػػػػدي  (29)

 236العربي/ ص
ينظػػػػر: كمػػػػاؿ خيػػػػري بػػػػؾ/ حركػػػػة الحداثػػػػة فػػػػي الشػػػػعر العربػػػػي  (30)

 المعاصر.    
 .233محمد مبارؾ/ المغة الشعرية/ ثص (31)
 .1969( مايس 1/ العدد)69ياف الشعري/ مجمة الشعرالب (32)
 .224محمد مبارؾ/ المغة الشعرية/ ص (33)
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ينظػػػػر: عبػػػػاس عبػػػػد جاسػػػػـ/ قصػػػػيدة الجممػػػػة الشػػػػعرية : طاقػػػػة  (34)
 .15/8/1998الجممة/ حمولة الداللة /   جريدة القادسية بتاري  

 65د. تماـ حساف/ المغة العربية/ ص (35)
 .44عجاز/ صينظر: عبد القاىر الجرجاني/ دالاؿ اال (36)
( آذار 3،4محمػػود البركػػاف/ عػػوالـ متداخمػػة/ مجمػػة االقػػ ـ/ ع) (37)

 .81/ ص1993نيساف/  –
 محمود البركاف/ عوالـ متداخمة/ المرجع نفسو/ الصفحة نفسيا. (38)
 محمود البركاف/ عوالـ متداخمة. (39)
 .111سامي ميدي/ االسامة/ ص (40)
 .367يوسؼ الصاا / مف قصااد البمبؿ االسود/ ص (41)
 ى/ غزؿ في الجحيـ.خالد عمي مصطف (42)
 .26خالد عمي مصطفى/ غزؿ في الجحيـ/ ص (43)
 .                       17حسيف عبد المطيؼ/ نار القطرب/ ص (44)
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 الرسالة* / شفرات كونية القصيدة
 الشعرية امي ميدي ومؤدياتوس

 الخط  البدج  ألواليات
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واالختيػار فػي كيفيػة  الموقػع –لمشػاعر سػامي ميػدي ] تييػأ [  لقد   
الخػػػػروج بالشػػػػعري إلػػػػى مطمػػػػؽ كػػػػوني، وخاصػػػػة بعػػػػد أف حػػػػددمت فاتحػػػػة 

( مف جية، واختػارت الخطػأ 2( موقع الشاعر مف كونية العالـ)1الزواؿ)
البداي )المسكوت عنو( في المروي المكتػوب بػؤرة شػعرية النبثػاؽ كونيػة 

 ( مف جية ثانية.3القصيدة في )مراثي اتلؼ السابع()

كػػػاف ىػػػدؼ الشػػػعر ىػػػو )رؤيػػػا العػػػالـ أو معرفػػػة إف  –ية أولػػػىوبفرضػػػ
ذات رؤية شػبو  –اي شعرية الخطأ البدفإف ( 4العالـ( كما يقوؿ لوتماف)

، النيػا تسػعى إلػى الكشػؼ عػف الخطػأ أو الػنقص المسػتور فمسفية لمعػالـ
 لمعالـ في كماؿ البدايات بقوانيف عمؿ جديدة في كتابة القصيدة.

فػػإف ( 5ف كػػاف ىػػدؼ المغػػة ىػػو ) إنتػػاج الرسػػالة()إ –وبفرضػػية ثانيػػة
تتضػػمف رسػػالة ذات شػػفرات كونيػػة مفتوحػػة عمػػى  –شػػعرية الخطػػأ البػػداي

 مستويات متعددة مف التاويؿ.

)غير ( كما يقوؿ سامي ميػديكاف )ثمة خطأ ماإف  –وبفرضية ثالثة
 وجود خطأ بداي وجودي( ) ( أيالخطياة االولى في ال ىوت المسيحي

عبػػر مؤدياتػػو الشػػعرية قػػد زعػػزت إليػػو آليػػات الخطػػأ ومػػا آلػػت فػػإف ( 6)
حقػااؽ المػػروي المبدمىػػة باسػػتنطاؽ اتخطػػاء البدايػػة فييػػا بسػػؤاؿ الشػػعري 

 .ي المعرف

( فيي تجمع بيف  ةيمعرفحفرية  ال تخمو مف ) ةىذه الشعريأف ورغـ 
رؤيػػػػػا الشػػػػػعر وماديػػػػػة الػػػػػداؿ فػػػػػي مواضػػػػػعة كونيػػػػػة أرضػػػػػنت فييػػػػػا )روح 

 إلى مرجعية شعرية.وأحالتو المقدمس( 
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 ؟  الشاعر لـ يحدد )كيؼ بػدأ الخطػأ، ومتػى، وأيػف، ولمػاذا(أف ورغـ 
  .  (7) (ال تحديدىذا ) عمى ادبقاء ىدؼ التأويؿ ىو فإف 

ػػو ىػػذا التأويػػؿ، ب ونػػر  بػػأف آركولوجيػػا الشػػعر مثابػػة قصػػد شػػعري يومجم
ف   لـ يتحكمـ فيو. وا 

ة إلى فيـ السػياؽ الػذي تعمػؿ بػو بىذه المقار المنطمؽ تسعى مف ىذا 
قػػوانيف كونيػػة القصػػيدة الكونيػػة لمعرفػػة الكيفيػػة التػػي تشػػكمت بيػػا شػػفرات 

   ة .الرسال
( 8) ( كسرة مف لوح ُعث ر عمييا مصادفة ) و)مف ألواح سومر( وفي
الخطأ المروي كتابةف في مسػاءلة آركولوجيػة  –تضع شعرية سامي ميدي

رة لتوكيػػػد الخطػػػأ أو إلقػػػاء الشػػػؾ عميػػػو باسػػػتثمار أدوات االسػػػتفياـ المكػػػ رم
 : بحدس شعري

 ىؿ طيمر الطوفاف رجس اترض ؟ 
 واستبقى مف العباد أتقاىـ ؟     
 وماذا لو تبقى رغـ كؿ ضراوة الطوفاف   
ار ونصابوف ؟         ُفجم

 وىؿ نجت مف غضبة الطوفاف إالم قممة 
 وأستأثرت برواية االخبار عنو     
 وىؿ لنا إالم القبوؿ بما روت     
  ماذا لو تجبمر بعض م ف في الفمؾ ؟ 
 وااتمروا بم ف معيـ؟     
 أكاف سيمحؽ الجودي     
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 أـ تطوي عمى الفمؾ المياه ؟     
 اف عزت االخبار     
 أوكثر السؤاؿ ؟    

تػػؤرخ  كمػػا إنيػػا ال تقػػرّر  ولكنيػػا تيػػّدـ وتبنػػ   ىػػذه الشػػعرية ال 
تكشػػػػؼ وتسػػػػتنطؽ مدّونػػػػة الخطػػػػ  المػػػػروي باسػػػػتثمار ا حالػػػػة إليػػػػو 

، بحيث يتحوؿ االستفياـ مف حدس ويقيف )ىؿ( إلى تيجيس بالمعكوس
)أكاف/ أـ/ ماذا لو( وبذلؾ تكتسب بنية االسػتفياـ وظيفػة )ميتػا  شكيؾوت
نة، واستكناه ما تنطوي عميو مف شعرية( في تفكيؾ بنية المروي  – المدوم

 منطوؽ داخمي مخطوء أو مشكوؾ فيو.
واف كانت مستويات االستفياـ تشير إلى وجود خطأ مػا فػي الطوفػاف 

ولكػػػػػف (9ف ىنػػػػػا )يقػػػػػـو مقػػػػػاـ االسػػػػػتعارة()المػػػػػروي، فػػػػػاف المػػػػػروي المػػػػػدوم 
 (10االستعارة ليست )مجرد تغيمر في المعنى بؿ مس  ىذا المعنى()

ب عمػػػى مسػػػ  المعنػػػى اف ُتعنػػػى بنيػػػة السػػػؤاؿ االركولػػػوجي وىنػػػا يترتمػػػ
بالجواب عميو ضمناف أو فمنقؿ تتماكف ىذه البنية شعرياف بصيغة استبدالية 

 )أي ثمة خطأ بداي يجب تصحيحو( في محموؿ الداللة.
أما ما جػدو  الطوفػاف، اف لػـ يضػع حػداف ل نحػراؼ البشػري ؟! فتمػؾ 

وأعنػػي بيػػا المعرفػػة العرفانيػػة المدنميػػة قضػػية ال تعنينػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ، 
لمطوفػػاف، النيػػا تخػػرج بيػػذه المقاربػػة مػػف االطػػار الشػػعري، وتػػدخؿ إلػػى 

 افؽ ثاٍف ما فوؽ آركولوجيا المعرفة الشعرية.
( وتبديد داللػة )دلمػوف( عمػى 11)أرض( دلموف)وباقامة االحالة إلى 

باالسػػػتعارة فيامية بػػػػ)نس  المعنػػى ومسػػخو( تتقػػـو البنيػػة االسػػ –االرض 
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كػػػػػػ)أداة اللحػػػػػاؽ شػػػػػيء بشػػػػػيء أحيانػػػػػاف، واداة خمػػػػػؽ لواقػػػػػع جديػػػػػد أحيانػػػػػاف 
 (.12أخر ()

اذف فمػػا االدوات المؤديػػة إلػػى اقامػػة االحالػػة إلػػى )دلمػػوف( وتأسيسػػيا 
 مف جديد بػ)نس  المعنى، ومسخو( ثانية؟

 الطريؽ طويؿ 

 ووراء الطريؽ 
 أفؽ غامض 
 ما تكاد تطالعو العيف حتى تضيؽ 
  اة إلى أرض دلموف قد تعبواوالسر 

   فاسترابوا   
 ودلموف ليست سو  حمـ  وبروؽ 
 أيف جنماتيا 
 وىياكميا 
 وعمى أي شطآنيا طافت الروح 

 فاستغفرتنا العروؽ ؟ 
 أىي ماثمة ؟     
 أيف     
 في طمؿ 
 أـ طقوس 
 ليس ثمة دلموف.. 
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 أو فمنقؿ 
 ليس ثمة منيا سو  الوىـ..  
 دلموف اسطورة      
 صاغيا كاىف ثـ مات      
 وظممت كما بدأت 
 شطحة في خياؿ عتيؽ.  

" فػػي الجممػػة الثانيػػة " حػػوؿ دلمػػوف يمكػػف النظػػر إلػػى بنػػى االسػػتفياـ
بوصػػفيا بنػػى وسػػيطة ذات أصػػداء متعػػددة بػػيف االيحػػاء بالداللػػة، ونفػػي 

 االحالة الييا: 
 شطحة في خياؿ.اسطورةوىـ حمـ حقيقة 
 وبالشكؿ اآلتي: 
 : طريؽ/ ووراء الطريؽ/ سراة/ أرض.االيحاء 

         
 / أىي/ أيف/ أـ/ أي.ي: أيف/ أبنية االستفياـ

    
    : ليس ثمة دلموف/ ليس ثمة منيا سو  النف  

 الوىـ/ أسطورة/ شطحة في خياؿ.              
ولػػـ تكتػػؼ أركولوجيػػا الشػػعري بالبحػػث عػػف كػػوامف الخطػػأ فػػي بػػداءة 
ف )مػف ألػػواح سػومر( وانمػا تقػػوـ بزحزحػة ثوابتػو المنطقيػػة،  المػروي المػدوم

 وتفتيت أنظمتو الداللية بحساسية شعرية جديدة مضادة لو.
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 وظو)مػػف ألػػواح سػػومر( اتخػػذت ىػػذه الشػػعرية مػػف بػػداءة الخطػػأ الممفػػ
ػػػاف( نبثػػػاؽ كونيػػػة القصػػػيدة فػػػي )مراثػػػي االلػػػؼ ( بػػػؤرة شػػػعرية د13) )نصم

ف البؤري() ( حيث البدء المسبوؽ بقوة االرتداد 14السابع( بوصفو )المكوم
 إلى الوراء، والمتبوع بقوة المدار الكوني لمزمف.

كسػػػابع االلفيػػػات المرتػػػدة إلػػػى  –ع( بالػػػذات ليػػػذا كػػػاف )اتلػػػؼ السػػػاب
مواضػػعة لت قػػي اتخطػػاء، وتقػػاطع االزمنػػة بصػػيغة االنطػػ ؽ  –الػػوراء 

 مف نواة المركز باتجاه دوراني وعكسي لحركة الزمف.
اذف فمػػػا تعميػػػؿ الخطػػػأ الػػػذي أد  )مػػػف ألػػػواح سػػػومر( حتػػػى )مراثػػػي 

 االلؼ السابع( إلى:
الضػػػياع/ البكػػػاء/ العػػػذاب/ االقتػػػؿ/ الرمػػػاد/ الخػػػوؼ/ الصػػػراخ/  

الفتػػؾ/ الشػػؾ/ الخػػراب/ الػػدـ/ الحريػػؽ/ الحطػػاـ/ المتػػاه/ الظػػ ـ/ اتنػػيف/ 
الظممػػػػػات/ الطػػػػػراد/ اليػػػػػرب/ الصػػػػػمت/ االنتظػػػػػار/ االنتحػػػػػار/ الجنػػػػػوف/ 

اء/ الفراغ/ العقاب/ الموت/   ؟…أ االمحم
اف ىػػذه المفػػردات المبثوثػػة بػػيف ثنايػػا )مراثػػي االلػػؼ السػػابع( محمممػػة 

خطأ ىاامة في التدمير القيامي، وىي تدؿ كما نتشوؼ منيا عمػى  بطاقة
 )حضارة القمؽ والخراب والرماد(. 

ويمييػػػا  –تػػػودوروؼ كمػػػا يقػػػوؿ  –ف كػػػاف )التأويػػػؿ يسػػػبؽ الشػػػعرية ا  و 
) طاقػػة الخطػػأ ػ ف ىػػذه القػػراءة تعنػػى بػػإ( فػػ15نفسػػو () مباشػػرة فػػي اآلف

)مراثي ، ليػذا تػر  بػأفالقصػاادومؤدياتو( أكثر مما تعنػي بمػا تقولػو ىػذه 
االلػػؼ السػػابع( مقتربػػات غيػػر مباشػػرة مػػف فكػػرة اسػػتعادة البػػدء المطمػػؽ، 
وىػػو مػػػا ينطػػػوي عميػػػو العػػػالـ مػػف والدة ومػػػوت وانبعػػػاث أوالف، ومػػػف فكػػػرة 
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وجود خطأ بداي وجودي، وىو ما ينطوي عميػو الػزمف البػداي منػذ سػبعة 
ياف، ومف ىنا كانت االؼ عاـ مف حضارة محمممة برمزية كونية حياتية ثان

تراتبيػػة )المراثػػي( غايػػة فػػي القصػػد الشػػعري، فقػػد تألفػػت مػػف اثنتػػي عشػػرة 
مرثيػػػة تبػػػدأ بػػػػ)الجنيف( ومػػػروراف بػػػاطوار االنبعػػػاث والرمػػػاد، ثػػػـ اسػػػتدعاء 
 اتلفيات في )االلؼ السابع( حتى مرثية )أخطاء( خاتمة ىذه المراثي.

قيػػػامي النػػػاجـ عػػػف ليػػػذا رغػػػـ اف )المراثػػػي( محكومػػػة بفكػػػرة الػػػدمار ال
طاقة الخطأ المتناسؿ )منذ سػبعة االؼ عػاـ( فػاف فكػرة )المراثػي( ليسػت 
فكػػػػػرة تشػػػػػاؤمية باالسػػػػػاس، واف كانػػػػػت ال تخمػػػػػو مػػػػػف تطريسػػػػػات الػػػػػزمف 
الميطيقػػػػي باالنكفػػػػاء إلػػػػى الػػػػرحـ تعبيػػػػراف عػػػػف انكفػػػػاء العػػػػالـ إلػػػػى الحالػػػػة 

دة، وخاصػة العمااية أو الجنينية، حيث الظممات تكتنؼ الجنيف قبؿ الوال
 عند ما تبدأ )مراثي االلؼ السابع( بمرثية )الجنيف(:

منذ سبعة االؼ عاـ وىذا الجنيف 
 يتشكؿ في الظممات
 ويولد في كؿ حيف

 (7)مراثي االلؼ السابع / الجنيف /ص 
( ابتػػػدأ مػػػف حيػػػث شػػػعرية 16واف كػػػاف أوؿ لػػػوح )مػػػف ألػػػواح سػػػومر()

ف   بصيغة الشؾ االستفيامي:خطأ المروي المدوم
 ىذا ما يرويو اآلباء                                   
 لناساففيـ تغّير ش ف                      
 أمف خط  منيـ                      

 .أـ مف خط  مخر   
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فػػػاف )أخطػػػاء( المرثيػػػة الثانيػػػة عشػػػرة مػػػف )مراثػػػي االلػػػؼ السػػػابع( قػػػد 
أوالف، وأختزلػػت عمػػر الخطػػأ ثانيػػاف، وذلػػؾ بأسػػتخداـ أختزلػػت طاقػػة الخطػػأ 

التكػػرار بصػػيغتي التوكيػػد والمبالغػػة )انظػػر: معػػدمؿ تػػردمد الممفػػوظ النصػػي 
 لمفردة الخطأ في حقؿ التكرار(:

 خط  كؿ ىذا الطراد                  
 خط  كؿ ىذا العناد                  
 خط                   
 خط                   

 كؿ تمؾ الرقى        
 كؿ تمؾ المياد        
 
 

 خط  عمره سبعة االؼ عاـ مف                 
 االنقياد               
 خط  كاف بين  وبين                

 
 (24)مراثي االلؼ السابع / أخطاء / ص

اذف فما غاية التكرار ؟ وما داللة االستفياـ ؟ ومػا ىػي نػواة التشػاكؿ 
 بينيما ؟

 وكيؼ أنتجت ىذه البنيات الث ث: شفرات الرسالة ؟
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نػػة،  ومػػاذا يػػدؿ معػػدمؿ تػػردمد الضػػماار المتصػػمة بأخطػػاء المػػروي المدوم
 والمنفصمة عنو ؟

قبػػؿ توجيػػو عنايػػة القػػارئ إلػػى أىميػػة تػػدقيؽ معػػدمالت تػػردمد التوقيعػػات 
والضػػػػماار والترجيعػػػػات التعبيريػػػػة والدالليػػػػة لبنيػػػػات االسػػػػتفياـ والتكػػػػرار 

البػػد  –والتشػػاكؿ المفظػػي والمعنػػوي لع قػػات المعنػػى فػػي شػػفرات الرسػػالة 
اربػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػعى إلػػػػػػػػػى فيػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػف االشػػػػػػػػػارة إلػػػػػػػػػى اف ىػػػػػػػػػذه المق

)النحوية( ليذه البنيات بوصػفيا بنيػات إيحاايػة، كمػا تسػعى إلػى الصرفية
تضميف ىذا الفيـ نسبة معينػة مػف المعػايير )القاعديػة( ليػا لتجنمػب سػوء 

 يـ في التأويؿ. الف
بػػاف التناسػػب الكمػػي والنبػػري  –يمكػػف اف نتبػػيف مػػف عينػػات التكػػرار 

رة أيضػػاف مػػف  رة مػػف جيػػة، واالدوات والحػػروؼ المكػػرم بػػيف المفػػردات المكػػرم
قػػػد زحػػػزح خطيػػػة الػػػزمف االفقػػػي وامتػػػداده الطػػػولي القابػػػؿ  –جيػػػة ثانيػػػة 

عمػى نػػواة لمرجعػة بحركيػػة الػزمف الػػدااري، ولكػف بػػدوف أف يقفػؿ القصػػيدة 
شػػفرات برة المركػػز، وانمػػا فػػت  ليػػا مسػػتويات متعػػدمدة مػػف الػػدالالت المػػدوم 

لتوسػػػػيع  ؛االنفتػػػػاح الػػػػداللي  –الرسػػػػالة، وفػػػػي مقدممػػػػة ىػػػػذه المسػػػػتويات 
المسػػػتويات الرؤيويػػػة، وتنويػػػع المػػػديات الصػػػوتية، وذلػػػؾ بقصػػػد ترسػػػي  

 المدركات الداللية ليا.
رةنتبيف بأوعند معاينة معدالت التكرار،  )منذ ف ثمة جممة شعرية مكرم

السػابع(، وكأنيػا  الؼ عاـ( م زمة لكؿ مرثية مف )مراثػي االلػؼآسبعة 
الزمة تؤد  بالتكرار وظيفة تعبيرية داللية مزدوجة لترسي  )داللة الخطأ 

بػ)طاقة الخطأ ( ، بحيث تحتفظ بالنبرة الترجيعية لػو، ومػف  ( أو االيحاء
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بصػػيغة  يػػديػػي إلػػى مسػػتو  آخػػر جدثػػـ تنطمػػؽ بالقصػػيدة مػػف حيػػث تنت
شعرية مدومرة، وليذا فيي تجمػع بػيف الشػرطية واالختيػار، شػرطية تثبيػت 
الداللػػة بصػػيغة التوكيػػد عمييػػا بػػالتكرار، وحريػػة االختيػػار بػػاط ؽ حركيػػة 
القصيدة بصيغة التوسيع الفضااي ليػا، وبػذلؾ فيػي رابطػة بقػدر مػا ىػي 

قػػي )مرثيػػة/ االلػػؼ السػػابع( محركػػة ودافعػػة فػػي توليػػد المعنػػى، وخاصػػة 
حيػػػث يبمػػػ  معػػػدؿ تكرارىػػػا خمػػػس مػػػرات )وسػػػواء أكانػػػت ال زمػػػة مسػػػتقراف 

 ه( وليذ17لممقاطع أـ منطمقاف ليا فأنيا ظاىرة تتحكمـ في حركة المعنى()
القػراءة رأي آخػػر، اذ تػػر  فػػي معػػدمؿ تػػردمد ىػػذه الجممػػة )منػػذ سػػبعة االؼ 

رة ضمف السياؽ الذي تعمؿ بو  )مراثي االلػؼ السػابع( ولػيس عاـ( المكرم
في )االلػؼ السػابع( وحػده بمثابػة عامػؿ ترسػي  لحركيػة المعنػى وتوليػده، 
وعامؿ تفعيؿ لتصعيد حركيػة االيقػاع وتػدويره، ليػذا لػـ تػأت ىػذه الجممػة 

وكأنيػػػا عامػػػؿ لقفػػػؿ القصػػػيدة عمػػػى نػػػواة المركػػػز لتكتفػػػي  –فػػػي السػػػياؽ 
ير شػػفرات الرسػػالة فػػي بمعنػػى نيػػااي ليػػا، وانمػػا ىػػي مفتػػاح شػػعري لتػػدو 

 فضاء تعبيري.
كمػػػا اف ىػػػػذه الجممػػػػة: العامػػػػؿ/ المفتػػػاح مسػػػػبوقة بدالػػػػة عمػػػػى جػػػػواب 
السػػتفياـ منفػػي بػػػ)بمى(، ممػػا تسػػتدعي الػػى ذىػػف القػػارئ عناصػػر البنيػػة 
االسػػتفيامية الموزمعػػة فػػي القصػػااد السػػت، وُتحيػػؿ الييػػا فػػي سػػتة مواقػػع 

مفكرة صوتية ُمنبمية الرتبػاط  سياقية مرجعية، لدرجة تبدو كأنيا ذاكرة أو
 السابؽ بال حؽ مف أخطاء المروي المتناسمة.

ويمكف اف نمحظ بأف اتلؼ الممدود المتصؿ بضمير المتكممػيف )نػا( 
أو المتصؿ بػػ )اليػاء( يتػردمد بنسػبة عاليػة مػف التكػرار فػي لغػة القصػيدة، 
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ؿ بػػػػو إلػػػػى )داؿ مػػػػدرؾ() ( 18لدرجػػػػة تػػػػؤدي إلػػػػى مػػػػدم الصػػػػوت، والتحػػػػوم
توسػػػػػيع مخارجػػػػػو الفضػػػػػااية، كمػػػػػا تػػػػػوحي )الصػػػػػي  النحويػػػػػة( لػػػػػ دوات و 

والحػػػروؼ المكػػػررمة بػػػالقمؽ والبمبمػػػة والتسػػػاؤؿ بصػػػي  متباينػػػة مػػػف الػػػدوراف 
حػػوؿ العػػالـ، انط قػػاف مػػف االنػػا الشػػعرية )أنظػػر : معػػدؿ تػػردد الحػػروؼ 

 واالدوات المكررمة في النموذج االستبياني لمبنيات المكررة(.
كيفيػػػة  –ف ايضػػػاف مػػػف معػػػدؿ تػػػردمد أدوات االسػػػتفياـ ف نتبػػػيأويمكػػػف 

اسػػػتنطاؽ المغيػػػوب لتحفيػػػز الحاضػػػر فػػػي سػػػت مراثػػػي مػػػف أصػػػؿ اثنتػػػي 
عشرة مرثية، حيث توحي ع مات )اليمزة / أـ / ىؿ( بالشؾ واالحتماؿ 

تتجممى  –واليقيف والتصور. وفي ىذا التكرار المقصود الدوات االستفياـ 
/ والغرابػػة، وىػػي صػػي  النمػػاط الدىشػػة/ والػػدىـدوافػػع الحيػػرة/ والتفكمػػر/ و 

تعبيريػػة تمتمػػؾ بخاصػػية التكػػرار وظيفػػة اسػػموبية لكسػػر نمطيػػة االيقػػاع، 
ورتابة السياؽ، ومألوفية النسؽ لتحفيز كوامف ال شعور لمعرفة المغيوب 

 . أو المجيوؿ المعرفي مف الخطأ المروي المدومف
صػػػمة باتفعػػػاؿ واتسػػػماء كمػػػا نتبػػػيمف بػػػأفل معػػػدؿ تػػػرددم الضػػػماار المت

والحػػروؼ والفواعػػؿ الكناايػػة أعمػػى مػػف معػػدمؿ تػػردمد الضػػماار المنفصػػمة، 
ممػػا تػػدؿ خاصػػية االتصػػاؿ عمػػى خطػػأ المػػروي كتابػػةف متصػػؿ بوجػػود الػػػ 
)أنا(، غير اف ىذه اتنا ال تكػؼُّ عػف التمسػؾ بوجودىػا بصػيغة التعػرؼ 

يػػػذا تسػػػعى إلػػػى عمػػػى ذاتيػػػا، واالعتػػػراؼ بفداحػػػة الخطػػػأ المتصػػػؿ بيػػػا، ل
مقاومة طاقة الخطأ وقػو  التشػتت والضػياع الناجمػة عنػو، والتػي توشػؾ 
اف ُتطي  بيا، ليذاعمد النص إلػى اسػتراتيجية تقػديـ )اتنػا الشػعرية( فػي 

 )ىياة شاعرية( متعددمة االصوات :
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 12مراثي االلؼ السابع / رجؿ /ص؟  َمف أكوف
 19/ص / أخوة ىابيؿ/ مراثي االلؼ السابعأف نكوف

/  6/ الجنيف /صمراثي االلؼ السابع لستي أعرؼي
 ٙٔ/ص/ اآلباء والبنوف/ مراثي االلؼ السابعىا نحف

 9/ الصوت / صعمراثي االلؼ الساب/ ىا قد عرفتَ 
 6مراثي االلؼ السابع / الجنيف /صأّنا / 

 -وفي ىػذه الضػماار يسػتدعي المتصػؿ منيػا بالخطػأ المنفصػؿ عنيػا
الداللػػػػػة  والنفػػػػػي اثبػػػػػات الخطػػػػػأ باالحالػػػػػة اليػػػػػو، ونفػػػػػيبجدليػػػػػة االثبػػػػػات 

الميسقطة عميو  وليذا فال ػماجر المتصػمة باألخطػاء قاجمػة عمػى فكػرة 
 المتنافرة : تنادي األ داد أو تجاوب الحواس

 وىي ىذا الحطاـ  
      وىذا المزيل مف الحب والخوؼ في بحثنا عف   

 س ـ            
 ( 22)مراثي االلؼ السابع / االلؼ السابع / ص  

)نا( بمسػػػػػاف المتكممػػػػػيف محكومػػػػػاف بػػػػػاالنجرار فػػػػػي كمػػػػػا يػػػػػأتي الضػػػػػمير
/ عنمػا( ويػوحي ىػذا االتصػاؿ بتبعيػة نما/ عمينا/ فينا/ بنامواضع مكررمة )م

االنجػػػػراؼ أو االنجػػػػرار بتبعيػػػػة الخطػػػػأ البػػػػداي، والشػػػػعور بييمنػػػػة طاقػػػػة 
 الخطأ عميو :

 / يتركنا(/ ينيرنا/ تطالبنا)يباغتنا   
 (7/ ص)مراثي االلؼ السابع/ الجنيف  
 / ينذرنا()ي حقنا  
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 (9/ صالصوت /)مراثي االلؼ السابع  
سػػػو   فمػػػـ يتػػػردمدالمنفصػػػؿ بمسػػػاف المتكممػػػيف )نحػػػف( ،  أمػػػا الضػػػمير

/ متصػػمة بفداحػػة يػػأتي بصػػيغة منفصػػمة ثػػ ث مػػرات، ولكػػف ىػػذا التػػردمد
 واالحتماؿ وتأكيده : زالة الشؾالخطأ، أي د

 كؿ ش ء ىنا -  
 ما تركناه نحف            

 وما  اع منا  
  )مراثي االلؼ السابع / شقوؽ في الجدار /   

 (10ص                
 ىا نحف ف  الحفر السود صرعى-                

 وارواحنا تتخّبط ف  ظممات الشوارع  
 (16والبنوف / ص)مراثي االلؼ السابع / اآلباء   
 شعاار ينقض أشباىيا  

 وىا نحف نصغ  لكيانيا خّشعات عند كؿ صالة          
 ونر ى بما منحتنا الحياة  
 (22)مراثي االلؼ السابع / االلؼ السابع / ص  

: التكػػرار/ ويقػػـو التشػػاكؿ المفظػػي والمعنػػوي بػػيف ىػػذه البنيػػات الػػث ث
بادمػػاج عنصػػر التنػػاص فييػػا، وذلػػؾ باركػػاـ نػػواة  –االسػػتفياـ/ الضػػماار

لغوية واحدة لتركيز بؤرة القصيدة أو تباير مركػز القصػيدة بيػدؼ توسػيع 
يظيػر التشػاكؿ ويختفػي  –ع قات النسيل، وباركاـ ىػذه النػواة وتكريرىػا 



 81 

بصػػي  مغػػػايرة، الف )تعػػػدمد التشػػػاكؿ قػػػد يظيػػػر بوضػػػوح مثممػػػا نجػػػده فػػػي 
 ( 19يظير بتجؿٍّ مثمما نجده في ادستعارة( .)أنواع التشبيو، وقد ال 
ـل  –وما يعنينا ىنا ىو الكيفية التي تشكممت فييا النواة، والكيفية التي تػ

التػػ  تشػػاكمت  الكيفيػػةفييػػا التشػػاكؿ المفظػػي والمعنػػوي ليػػذه النػػواة، أي 
 فييا العناصر الصوتية والمعجمية ف  انتاج رسالة القصيدة؟

االسػػتبياني لنػػواة التشػػاكؿ المفظػػي والمعنػػوي( وعنػػد معاينػػة )النمػػوذج 
ف شػػػعرية المغػػػة تيػػػدؼ إلػػػى ازاحػػػة المعنػػػى بع قػػػات أيمكػػػف أف نتبػػػيف بػػػ

ممػا يسػتدعي فييػا الػداؿ داالف آخػر،  استبدالية في انتػاج شػفرات الرسػالة،
وىكػػػػذا تتشػػػػاكؿ المعػػػػاني بخصيصػػػػة ع اقيػػػػة فػػػػي أنسػػػػجة متعػػػػددة مػػػػف 

  الع قات:
  وداجرة القتؿ دّوارةمنذ سبعة االؼ عاـ 

 (17صااللؼ السابع / اآلباء والبنوف /)مراثي 
 وسبعة مالؼ عاـ تيحّدث عف قاتؿ وقتيؿ 

 11/ صي االلؼ السابع / شقوؽ في الجدارمراث
  رجؿ يتجمع ف  رجؿ كاف يحبو ىنا قبؿ سبعة 

 مالؼ عاـ
 ولـ يبؽ منو سوم قولو : َمف أكوف؟

  (12)مراثي االلؼ السابع / رجؿ / ص 
 السبيؿ لنا منذ سبعة مالؼ عاـ 

 سوم أف نكوف
 (19مراثي االلؼ السابع / اخوة ىابيؿ / ص)
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 سبع بنات كيفَّ ف  بداية العمر 
 وسبعات كيفَّ ف  الختاـ االلؼ السابع 
 ( 13) مراثي اتلؼ السابع / الحمماؿ / 

عند معاينػة ىػذه العيمنػات، يمكػف اف نتبػيمف بالم حظػة: كيػؼ يسػتعاد 
المعنػػى فػػي العينػػة  ى فػػي العيمنػػة اتولػػى، وكيػػؼ يتػػواز  أو يتقابػػؿالمعنػػ

الثانية، وكيؼ يتغاير المعنى في العينة الثالثة، ولكف لكؿ عيمنة مف ىذه 
العيمنػػػات سػػػببية ع اقيػػػة قاامػػػة عمػػػى تشػػػاكؿ لفظػػػي ومعنػػػوي فػػػي انتػػػاج 

 الشفرة /الداللية.
 نتػاج العالقػاتت المعنػى  فػ ف ىػذه وميما تنّوعت أو تعّددت عالقا

، ولكف ىذه النواة قابمػة (النواة  وما تنتجو ىذه البؤرة ىو( بؤرة شعرية  
دنشطارات ذروية، النيا تدور باتجاىات متعاكسػة إنط قػاف مػف المركػز، 
والعػػػػودة اليػػػػو مػػػػف جديػػػػد بسػػػػياؽ دااػػػػري تتشػػػػاكؿ فيػػػػو الع قػػػػات المفظيػػػػة 

صػػػػػػداء المعنويػػػػػػة والمعنويػػػػػػة بقػػػػػػوة نافػػػػػػذة بػػػػػػيف المػػػػػػدركات الصػػػػػػوتية واال
             لألصوات.

اذف )الخطأ البداي( بؤرةف لنػواٍة شػعرية، ومػف مركػز ىػذه النػواة تنبثػؽ  
نػػػي، ثػػػـ ترتػػػد بسػػػياؽ عكسػػػي فػػػي الػػػدوراف، وبػػػذلؾ االقصػػػيدة بسػػػياؽ دور 

سػس بقػوانيف عمػؿ جديػدة فػي تفكيػؾ أتنشت القصيدة مؤديات شػعرية تتم
ف، وبيػػذه الكيفيػػة إتجيػػت شػػعرية  أو تخميػػؽ أواليػػات الخطػػأ المػػروي المػػدوم
سامي ميدي )مف ألواح سومر( وحتى )مراثػي اتلػؼ السػابع( ل شػتغاؿ 

بقصػيدة تنطػوي عمى شعرية الكػوني، واالنفتػاح بػو عمػى كونيػة الشػعري 
 . لـالعا عمى رسالة م ّمرة بشفرات مفتوحة عمى
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  احػاالت 

 –/ بغػداد منشورات وزارة الثقافة واالعػ ـ // الزواؿسامي ميدي (1)
1981. 
  : انظر: الفاتحة الشعرية التي تصدمرت قصااد )الزواؿ( (2)

 المكاف لو 
 وىو راٍب يطؿ عمى كؿ ما في الجيات

 ال زماف لو   
 وىو في كؿ بارقٍة ماثؿ   
 يتوخى طريقاف    
 إلى اهلل مف الكمماتوينشت جسراف    
 (5/ ص)الزواؿ / نفس المصدر   

/ مراثػػػي اتلػػػػؼ السػػػابع / دار الشػػػؤوف الثقافيػػػػة / سػػػامي ميػػػدي (3)
 .1997ط / 1بغداد / 

روبػػرت شػػولز / السػػيمياء والتأويػػؿ / ت: سػػعيد الغػػانمي /مركػػز  (4)
 .132/ ص 1982/  1الدراسات والنشر / بيروت / ط

/ ت : عمػػػػي مقممػػػػد / مجمػػػػة العػػػػرب  بػػػػوؿ ريكػػػػور / فمسػػػػفة المغػػػػة (5)
 .11/ ص 1989والفكر العالمي / خريؼ 

سػػػػامي ميػػػػدي / االعمػػػػاؽ الخضػػػػر / حػػػػوار أجػػػػراه : رعػػػػد عبػػػػد  (6)
 .25/ ص 1997( 7،8،9القادر / مجمة االق ـ / ع)



 82 

ـ / مجمػة ىورست شيتاينمتز/ التمقػي والتأويػؿ / ت : احمػد ىاشػ (7)
 .77/ ص1997( 5،6االق ـ / ع )

 .65،66/ ص سامي ميدي/ الزواؿ / نفس المصدر (8)
/ / دار الشػػػػؤوف الثقافيػػػػة3لػػػػد الكبيسػػػػي/ كتػػػػاب المنػػػػزالت/ جطرا (9)
 .121/ ص 1997بغداد 
جػػاف كػػوىيف/ بنيػػة المغػػة الشػػعرية/ ت : محمػػد الػػولي ومحمػػد  (10)

/ 1986ط/ 1اؿ لمنشػػػػر/ الػػػػدار البيضػػػػاء/ المغػػػػرب/ / دار نوبقػػػػالعمػػػػري
 .214ص
 .67،68،69/ الزواؿ / نفس المصدر / صسامي ميدي  (11)
د. محمػػػػػد مفتػػػػػاح/ الخطػػػػػاب الشػػػػػعري/ دار التنػػػػػوير لمطباعػػػػػة  (12)

 .101/ ص1985/  1لبناف/ ط –والنشر/ بيروت 
 أنظر : الخطأ الممفوظ )نصاف( في )لوح أوروكاجينا(: (13)

 ىذا ما يرويو اآلباءُ    
 ففيـ تغيمر شأف الناس   
 أمف خطأ منيـ   
 مف خطأ آخر..أـ    
 (58)الزواؿ / نفس المصدر / ص   

ر الخطػػػأ الممفػػػوظ )نصػػػاف( أيضػػػاف فػػػي قصػػػيدة )أخطػػػاء( مػػػف  ثػػػـ يتكػػػرم
 )مراثي اتلؼ السابع( كما سنر  ذلؾ في سياقنا ال حؽ.

/ ت: سػعيد الغػانمي / لمعاصػرة/ النظرية االدبيػة اراماف سموف (14)
 .29/ ص1996/ 1راسات والنشر/ بيروت/ طالعربية لمد المؤسسة
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اء أبػػو / الشػػعرية ت : شػػكري المبخػػوت ورجػػتزفتػػاف تػػودوروؼ (15)
 .58/ ص1987/ 1 مة/ دار نوبقاؿ لمنشر/ المغرب/ طس

 .58/ صوروكاجينا/ الزواؿ/ نفس المصدر: لوح اانظر ثانية (16)
ال زمػػة فػػي الشػػعر التونسػػي الحػػديث/ مجمػػة / محمػػد القاضػػي (17)

 .101/ ص 1998نيساف /  –ار ( آذ14/ ع )الموقؼ الثقافي
د. مػػػػػاىر ميػػػػػدي ىػػػػػ ؿ / االسػػػػػموبية الصػػػػػوتية فػػػػػي النظريػػػػػة  (18)

 .69/ ص1992( 12/ مجمة آفاؽ عربية/ ع ) والتطبيؽ
-29/ نفس المصػدر / صد. محمد مفتاح/ الخطاب الشعري (19)
30. 

 الممحؽ االستبياني:ينظر: 
  نموذج إستبيان  لنواة التشاكؿ(ػب -ممحؽ
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 ٓٓخط  عمره سبعة مالؼ عاـ مف االنقياد

 
 
 
 
 ىابيؿ
\ 
 
 
 
 
 

 

 ٓٓؿ دّوارة تمنذ سبعة مالؼ عاـ وداجرة الق

 
 

 
 

 أنا

 خط 

 خط 

 سالـ

 ظالـ

 وقتيؿ

 خطأ 

 خراب قاتؿ

 البدئي× لخطأ ا

 خطأ 

 هن

 نحف
 أنت

 قابيؿ
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 عوليسسعادة 
 ءة / كينونة الكتابةابينونة القر 
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( 1)( عػػوليس يكتػػب قصػػيدة جديػػدة) كتػػب سػػامي ميػػدي حػػيف        
( ورغػـ انػو رفػع 2صار عوليس دليؿ القػراءة الػى كيفيػة كتابػة القصػيدة )

بالػػػذات اتجػػػو حػػػيف بيػػػا عمػػػى أفػػػؽ آخػػػر، انفػػػت  القصػػػيدة، فقػػػد انغػػػ ؽ 
بيػا اسػتدؿ ت إشػارات مجازيػة ذات قػيـ مرجعيػة، المؤولة بػذاتيا الػى تثبيػ

ىػػػػذه القػػػػراءة ارتػػػػأت ليػػػػذا مسػػػػتويات غيػػػػر مكتممػػػػة فػػػػي القصػػػػيدة، عمػػػػى 
مػػف الييػػا والعػودة أوالف التػػي تجػػوىرت بيػا القصػػيدة االنطػ ؽ مػػف الكيفيػة 

 خ ؿ الكيفية التي تمظيرت بيا الذات المؤولة بذاتيا ثانياف .

داللتيا مف جديد بحاجة الى تأويؿ جديد وتأسيس ، إف اقامة ادحالة 
كػػػد التػػػأري  الشخصػػػي أو يؤ  ي التػػػاري  الشخصػػػي المكتػػػوب شػػػعراف،الينفػػػ

ولػػـ تفػػومه بػػو سػػامي ميػػدي عػػف القصػػيدة،  وانمػػا لفيػػـ مػػا المقػػروء كتابػػة،
قػراءة مػع كينونػة بينونػة ال –وكيػؼ تتعػارضيكتبو عوليس فػي القصػيدة، 

 الكتابة بينيما .        

عمػػى نمطيػػة الشػػعري (  سػػعادة عػػوليس) خرجػػت  –1986فػػي عػػاـ 
جيػػػة ، وبحركيػػػة السػػػرد ، مػػػف النصػػػي بجدليػػػة القػػػراءة والتػػػذكمر المػػػألوؼ 

 . والتداعي، والمونتاج مف جية ثانية

مػػػػاوراء عػػػػوليس باشػػػػارات ي تفػػػػومه سػػػػامي ميػػػػد –1987وفػػػػي عػػػػاـ  
تفػػت  أف كػػاف مػف شػػأنيا  –اسػموبية وىػػي عبػارة عػػف منبيػػات  ، القصػيدة
ية القصػػػيدة بفعػػػؿ قراءتػػػو لمقصػػػيدة، ولػػػيس دالليػػػة جديػػػدة لشػػػعر إمكانػػػات 

سػامي ميػدي أوقػع )عوليسػو( فػي ورطػة أف وال أحسب بفعؿ كتابتو ليا، 
فت  لمقػارئ بالعكس وانما  نيابة عنو،ذلؾ مثمما أشار الى  –الكتابة عنيا
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وقيمػده بأربعػة مسػتويات القػارئ ولكنػو رقمػف وعػي  مواضعة لتأويػؿ جديػدة،
 ىي :،  لمقصيدة
 مستو  عوليس وبنيموب في االوديسة .  - 1
 مستو  بمـو ومولمي في عوليس جويس .  - 2
  الخراب االرض مستو  تيريسياس ونساء إليوت في   - 3
ز المستو  الثاني . –     وىو يعزم
 مستو  بطؿ القصيدة وزوجتو .    - 4
متدرجػػػػػػػة مػػػػػػػف بيػػػػػػػذه المسػػػػػػػتويات دورة حياتيػػػػػػػة  يبنػػػػػػػيأف وقػػػػػػػد أراد  

 التداعيات اليومية لعوليس القصيدة : 
 شباب .      خراب      عقـ        شيخوخة 

عمػى بديييػة شػديدة االسػموبية ليذا يستدؿ القػارئ وفػؽ ىػذه المنبيػات 
غيػػر قصػػيدة عػػوليس عػػوليس القصػػيدة المكتوبػة شػػعراف أف ىػػي  الوضػوح،

 ت الفارقة .    نتبيف ذلؾ مف الع ماأف ويمكف  المقروءة كتابة،
) سعادة عػوليس ( بوصػفيا ػ ورغـ اف ىذه القراءة ال تخفي انحيازىا ل

يػـ مف ع مات جديػد الحداثػة بعػد منتصػؼ الثمانينيػات ، فانيػا تعنػي بف
  مػاىو مضػاؼ الػى القصػيدة عمػى مسػتو ( ىذه الكينونة المزدوجة )بفيػـ

 .(الكتابة) كفعؿ منجز في القصيدة عمى مستو  ) القراءة ( ولـ يظير
يمكػػف اف نػػتممس مػػف ) سػػعادة عػػوليس ( مفتػػاح  –مػػف ىػػذا المنطمػػؽ

شفرات القصيدة ، وىو عبارة عف تغير لمعنى ضمني ) شقاء عوليس ( 
( والع قػة ى ) سػعادة الشػاعرونس  لو عبر داللة مستترة تتجػو الػى معنػ

/ قة اسػػػػػتبدالية قاامػػػػػة عمػػػػػى التنػػػػػافر/ التػػػػػوترع )عػػػػػوليس والشػػػػػاعر(بيف



 89 

التبايف ، وليذا فالمعنى يػدور مػع حركػة مفتػاح القصػيدة مػف العمػؽ الػى 
( بوصػفيا عػوليس ليػو مػف جديػد لتقػديـ ) أنػا الشػاعرالسط  ، ثـ يعػود ا

القصػػػػيدة فػػػػي انشػػػػطار دااػػػػري متسمسػػػػؿ عمػػػػى نفسػػػػيا ، وقػػػػد تييػػػػأ ليػػػػذا 
      ( بحركػػػػػة توسػػػػػعية عػػػػػوليس -يبػػػػػدأ مػػػػػف ) نػػػػػواة القصػػػػػيدة  االنشػػػػػطار اف
ج مػػف عبػػر سػػياؽ متػػدر، ( يخػػّؼ نحػػو البيػػت)  حتػػى احاف () يصػػحو صػػب

اتنا الفردية لمشاعر ف )أالتفاصيؿ اليومية ، لدرجة تجعؿ القارئ يتوقع ب
ديالوجيػة   –( حواريػةمنولوجيػة الػى ) أنػا –نا ( فردية ، ستتحومؿ مف ) أ

   كمواضػػػػػعة شػػػػػػعرية يتقػػػػػاطع فييػػػػػػا الصػػػػػوت الواحػػػػػػد مػػػػػع االصػػػػػػوات   –
 خر  . ات

االصػوات لتأكيػد  كانػت محوريػة الصػوت الواحػد زحزحػت حواريػةف ا  و 
) أنػا كػدو ( أو يبدأ الحػواري اليمغػي ) أنػا الشػاعر( فأف الم) اتنا الشعرية

، وانما يجعؿ مف عوليس القصيدة مركز جذب وطرد عوليس( بدي ف عنو
دااػػري ل صػػوات االخػػر  لزحزحػػة مبػػدأ الصػػوت الواحػػد الػػذي تحكمػػـ فػػي 

لدرجػػػة إسػػػتبدم بيػػػا كبنيػػػة مييمنػػػة ، وكػػػاف بامكػػػاف المبػػػدأ  بنػػػاء القصػػػيدة
الحواري اف يفػت  أفػؽ القصػيدة عمػى بنػاء داللػي يتسػع الحتػواء التعدديػة 

ػػة بالصػػدمات والمفارقػػ ات الصػػوتية بصػػيغة دراميػػة ) تمػػؾ الصػػيغة المنغمم
       ( وخاصػػػػػة اف السػػػػػط  الخػػػػػارجي الشػػػػػعرية فػػػػػي بناايػػػػػات سػػػػػامي ميػػػػػدي

بػػػػاالمواج كػػػػاف متناميػػػػا ف  –منظػػػػوراف إليػػػػو مػػػػف العمػػػػؽ ػ) سػػػػعادة عػػػػوليس(لػػػػ
) المبػػدأ  ػال شػػعورية فػػي بنػػاء المغػػة ، أي يمكػػف تؤكيػػد الصػػوت الواحػػد بػػ

 ( وأسقاط النزعة الفردية لعوليس بالفردنة الشعرية .الحواري
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ورغـ اف عوليس القصيدة نقػيض شػامؿ لكػؿ مػف بمػـو ومػولمي روايػة 
سػاس ونسػاء االرض الخػراب الليػوت جويس وبنيموب االوديسة / وتريسي
    ا اليمكػػف اف تقػوـ بػػدوف تقػاطع نصػػي/ فػإف االحالػػة وتأسػيس الداللػػة ليػ

( بيف عوليس القصيدة ، وعػوليس مػاوراء القصػيدة ، واالم كيػؼ ) صوتي
عػػػوليس الشخصػػػيات االخػػػر  بػػػدوف تقػػػاطع  –يػػػنقض عػػػوليس القصػػػيدة 

 ؟! كف شعريا ف نقض القااـ منيا بالم نصي ) صوتي ( معيا بصيغة
ت القصػيدة اف مفتػاح شػفرا –ية ونكرر ثانية تغراض المعاينػة النصػ

(  قػد ىيػأ إمكانيػة بنػاء آفػؽ دااػري )  سعادة عػوليس، وأعني بو تحديداف 
مفتػػػػوح عمػػػػى مسػػػػتويات متعػػػػددة مػػػػف الحركػػػػة ، ولكػػػػف ذالػػػػؾ لػػػػـ يحػػػػدث 

بعػوليس سػت ( التػي إلتبصي في الحوار ، تف ) أنا الشػاعربالتشاكؿ الن
تمركػزت بػذاتيا ولػذاتيا  –، وعػوليس إليػوت جويس، وعوليس ىػوميروس

 الشعرية ، بحيث تجمدمت االحالة عند حدود معينة مف الدالالت :     
 فطور بطؿ القصيدة في مقابؿ فطور بمـو في الرواية  -
بينمػػوب القصػػيدة زوجػػة مخمصػػة ، محبػػة فػػي مقابػػؿ مػػولمي  -

 بمـو الخاانة ال مبالية .
ىديػػة لزوجيػػا لبمػػوفر وتقدممػػو بينمػػوب القصػػيدة التػػي تحػػوؾ ا -

التػػػػي ظػػػػ ؿ بينمػػػػوب االدويسػػػػة ( ػ) لغػػػػة الغيػػػػابتسػػػػتدعي بػػػػ
 وتنقضو بأستمرار. تحوؾ البموفر 

 لغة الغياب) بػ وتداعيات الحرب في القصيدة تستدعيأخبار  -
 0( دليوت ظ ؿ ) االرض الخرابأيضاف ( 
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وتتشػكؿ عػوليس القصػيدة بع قػات وداخؿ ىذه الحػدود الدالليػة تنمػو 
الحضػػػور والغيػػػاب ، ولكػػػف بػػػدوف تشػػػاكؿ نصػػػي مػػػع اتصػػػوات الناجمػػػة 
عنيػػػا ، وبػػػدوف تنػػػادي االضػػػداد الناتجػػػة عنيػػػا ، الف عػػػوليس القصػػػيدة 

ىمػػػػـو يوميػػػػة/ ) ػبػػػػكػػػػرار نػػػػواة معنويػػػػة واحػػػػدة مسػػػػتديرة ـ وتااكتفػػػػت باركػػػػ
( عبػػر سػػياؽ دااػػري مغمػػؽ بالصػػوت الواحػػد ، شخصػػية/ تػػذكمرات نصػػية

بينمػا كانػػت القصػػيدة فػي كتابػػة عػػوليس القصػػيدة تتجػو الػػى االنتقػػاؿ مػػف 
البسيط اليومي الى المركب الحياتي ، ومف الشيء الحاضر الى الشػيء 

لتخميؽ مسػتويات متعػددة مػف التعبيػر قابمػة لمسػتويات متعػددة  –الغااب 
عػػػػػة التػػػػػي قػػػػػاـ عػػػػػوليس بتأويميػػػػػا فػػػػػي كالمسػػػػػتويات اترب –مػػػػػف التأويػػػػػؿ 

 القصيدة بمساف الشاعر نفسو .   
( التستدعي نصوصاف أو حاالت أو أصواتاف الػى اف ) سعادة عوليس 

يػػا باسػػتثناء ليبولػػد القصػػيدة بصػػيغة التنػػاص الشػػعري بػػالتحييف الزمنػػي ل
وؿ وثالػث ( أجويس ، ومعنى ذالؾ ليس ثمػة مػف مسػتو  )بموـ ومولمي 
 ف القصيدة اختارت نواة موجودة مف قبؿ :         لمقصيدة ، ت

ولكػػف آليػػة االشػػتغاؿ لػػـ ، ( )عػػوليس القصػػيدة نقػػيض عػػوليس الروايػػة
ركػػاـ وتكػػرار ىػػذه النػػواة بعػػوليس إليػػوت ، وعػػوليس االوديسػػة إتتجػػو الػػى 

لتوسػػػػيع حقػػػػؿ الرؤيػػػػة ، وتنويػػػػع مسػػػػتويات الحركػػػػة باالسػػػػتباؽ الخطػػػػي 
تفػت بػالتركيز عمػى ثناايػة التنػاقض االيجػابي واالرتداد الدااري ، وانما إك

اـ المفارقػػػة والتػػػوازي باسػػػتخدعػػػوليس المقيػػػور( × عػػػوليس السػػػعيد بػػػيف )
غيػر اف المعػادؿ الشػعري لػـ يعػد لػو قيمػة ، ( الػداخؿ× ) الخارج بينيما 

شػػػعرية مطمقػػػة ، ولكػػػف الجمػػػع بينيمػػػا بصػػػيغة نفػػػي أحػػػدىما ل خػػػر قػػػد 
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آخر مػف الشػعرية ، كمػا اف التركيػز  يرتقي بعوليس القصيدة الى مستو 
عمػػى تعدديػػة التنػػاقض بػػيف البنػػى الشخصػػية المختمفػػة لعػػوليس القصػػيدة 

يجعػػؿ مػػف قصػػيدة عػػوليس  –الصػػوتي بينيمػػا –اطع النصػػيبصػػيغة التقػػ
 نموذجاف الكتماؿ شعري ناقص .

القػػراءة اف مسػػتو  عػػوليس القصػػيدة/ مسػػتو  عػػوليس  لقػػد تأكػػد ليػػذه
كػف ت الشعرية الشديدة البدييية بدرجػة طاغيػة ، ولمف المستويا -الرواية

/ عوليس االرض الخػراب لػيس بػنفس الفاعميػة الشػعرية عوليس االوديسة
عػػػدا اشػػػارات ايحاايػػػة غيػػػر مكتفيػػػة بػػػذاتيا شػػػعرياف ، وأنمػػػا تسػػػتدعي الػػػى 

 الذىف تذكرمات وتداعيات نصوصية منيا تحديداف :
، وال لسػواه  يكػف تخػي ثـ تيديو البموفر وىي تضحؾ :) لـ -أوالف    

( إشػػػػارة الػػػػى عػػػػوليس ىػػػػوميروس االوديسػػػػة . ، كنػػػػت أحوكػػػػو لػػػػؾ أنػػػػت
 وبنيموب التي سحرت عشاقيا بما كانت تحوكو ليـ مف أوىاـ . 

.. ثػـ ب تعنػي الحػرب .. تضػرب .. ثػـ تضػرب.. الحػر المفر –ثانياف 
.. نحػػف / ىػو فػػي إجازتػػو ير دفتيػا ونكتػػب آخػر االخبػػار عنيػا/ نحػف نػػد

الى الحرب في قصيدة ) االرض  حقيبتو تدؿ عميو .. سحنتو(  إشارة.. 
 الخراب (دليوت . 

ىناؾ فرقات بػيف التػدوير المتعػدد لممعػان  بوصػفو مسػتويات كمػا أف 
حػد بوصػفو مسػتوم رة بػالمعنى الواوّ مف الحركة والقصيدة المػد متعددة

الدالل  لممعػان    فالتدوير أفؽ داجري مفتوح بالتوليد معينات مف الحركة
  وانمػا نتيػ  فيػو المعنػى بانتيػاء التػدوير  وال يمسػتمر بجدؿ تناسػم 

يتجدّد مف خالؿ معان  عديدة تتمّدد خارج المساحة النصّية المّدورة    
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بينمػػا تتجػػو القصػػيدة المػػّدورة بطبيعتيػػا االتجاىيػػة نحػػو أفػػؽ يتعمػػؽ 
 ر القصيدة . بحركة االستدارة عمى معنى واحد   وينتي  بانتياء دو 

( اقص ، الف الػػنقص فػػي )سػػعادة عػػوليساذف ثمػػة إكتمػػاؿ شػػعري نػػ
يتجو الى االكتماؿ وفؽ المنبيات االسموبية ليذه المستويات ، وليذا فأف 

يػدفع بػالنواة  –إندماج عنصر التناص باركاـ وتكرار المستويات اتربعة 
بالحركػػػة الموجػػودة مػػػف قبػػػؿ الػػػى اف تنمػػػو وتتشػػكؿ بػػػافؽ دورانػػػي مفتػػػوح 

والتػػػوتر والتصػػػادـ بػػػالمعنى الشػػػعري لمتنػػػاص ، ولكػػػف عػػػوليس القصػػػيدة 
راصػػدة / القطػػة لسػػط  خػػارجي يتمسػػ   –إختػػارت نقطػػة مراقبػػة شػػعرية 

( كتفػػػت بالمسػػػتوييف )االوؿ والثالػػػثبالتفاصػػػيؿ اليوميػػػة العاديػػػة جػػػداف ، وأ
بصػػػيغة التعػػػالؽ الجػػػدالي بينيمػػػا ، وليػػػذا يبػػػدأ عػػػوليس القصػػػيدة برحمػػػة 

)مػػف الصػػباح مػػف البيػػت الػػى البيػػت مكانػػاف ( و وميػػة فػػي مدينػػة بغػػداد )ي
( ، وبداىػة اف تسػتدعي ىػذه الرحمػة الدااريػة الػى ذىػف زمانػاف الى الظييرة 

رحمة عػوليس الروايػة فػي مدينػة دبمػف ، ورغػـ اف سػياؽ دااريػة  –القارئ 
 المعنػػى يتمػػدمد ويتجػػدمد مػػف خػػ ؿ االتصػػاؿ المكػػاني باالنفصػػاؿ الزمػػاني
بيف عوليس القصيدة / عوليس الرواية ، فإف سياؽ دااريػة المبنػى تجممػد 
   عنػػد ىػػذه الحػػدود المجػػاورة ليمػػا ، ولػػـ تتزحػػزح ىػػذه الحػػدود بالمسػػتوييف 

( دحػػػػداث التشػػػػاكؿ النصػػػػي معيمػػػػا بدرجػػػػة كافيػػػػة مػػػػف ) االوؿ والثالػػػػث
اػي الفاعمية ، بحيث يدفع بحركية القصيدة الى االنتقاؿ مف التػدوير الجز 

الػػػى التػػػدوير الكمػػػي فػػػي البنػػػاء لنقػػػؿ مركػػػز الثقػػػؿ التعبيػػػري مػػػف البسػػػيط 
 اليومي الى المركب الحياتي . 
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اذف )سػػػػعادة عػػػػػوليس( نمػػػػػوذج الكتمػػػػػاؿ شػػػػعري نػػػػػاقص فعػػػػػ ف وفػػػػػؽ 
المنبيػػػػات االسػػػػموبية فػػػػي دليػػػػؿ قػػػػراءة سػػػػامي ميػػػػدي الػػػػى كيفيػػػػة كتابػػػػة 

ال أحسػػػب اف القصػػػيدة ، فيػػػؿ ىػػػي كػػػذالؾ ؟ ىػػػذا ىػػػو تأويمنػػػا الجديػػػد ، و 
 .سامي ميدي بحساسيتو المفرطة في الشعرية سيفينا خ ؼ مانفيمو 

  احاالت 

ديػدة مجمػةاتق ـ كتب قصيدة جي/ عوليس (  انظر:سامي ميدي 1)
 1987/ / العدد الخامس

/ مجمة افاؽ عربية / لسنة ( انظر : سامي ميدي/ سعادة عوليس2)
1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخروج عمى الساجد
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 ماوراء شعرية حميد سعيد
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نيمة   قة والمدلوؿ بيف( فيـ الع1)( تمسيف)  ىذه الورقة الى تسعى     
الحركػػة فػػي ) فوضػػى فػػي غيػػر  وفعػػؿ( 2االتجػػاه ) باتجػػاه أفػػؽ أوسػػع()

كػػػداؿ مػػػدرؾ لضػػػرورة الخػػػروج عمػػػى  -(3( لمشػػػاعر حميػػػد سػػػعيد )أوانيػػػا
سػيحقؽ لمخػارج مقامػاف  -السااد ، وخاصػة )أف الخػروج عمػى السػااد ىنػا 

 ( 4)في ظؿ البقاء في الجماعة الشعرية( .اليتحقؽ لو 
واف كانت شعرية حميد سعيد تجمع بػيف الػرأي كامتػداد ل يػديولوجيا  
الذي يسػتدعي  فكيؼ بالخروج عمى السااد -والرؤية كأمتداد لمشعرية  –

ولوجي بػالبنى يإنفصاؿ الشعري عف البنى القاامة بصيغة االتصاؿ االيػد
 الممكنة ؟

ولقػراءة ىػذه الشػعرية المركبػة ػ يتأسػس المقػروء فػي ىػذه الورقػة عمػى 
ػو تأويمنػا واف لػـ يػتحكـ فيػو ، ) تف  -قصد الشػاعر  بوصػفو قصػداف يوجم

(  ليذا فاف 5ويؿ ( )ىناؾ دااماف عنصر الشؾ في  كؿ مجاؿ ممكف لمتأ
ىػػذه الورقػػة التقتفػػي أثػػر حميػػد سػػعيد فػػي خروجػػو عمػػى مػػاىو سػػااد فػػي 

بة الحساسػػػية شػػعره فقػػػط ، وانمػػػا تتحسػػػس حركيػػػة التغيمػػػر ) درجػػػة اسػػػتجا
( بصػػيغة تتجػػاوز القيمػػة الب غيػػة والنقديػػة لممفػػػردة الشػػعرية الجديػػدة ليػػا

مػػنص والخطػػاب ، إذاف ميػػة ليوالجممػػة فػػي المغػػة الػػى القيمػػة المعرفيػػة والتأو 
فيي التعني بضبط حركية التغيمػر أو صػياغة قػوانيف ثابتػو ليػا ، ولكنيػا 

و باستنطاؽ فضاء االشارة ) باتجاه تعني ( التي تعني االنفتاح بنيمة التوجم
ر فيو الشعري مف الثوابت الساكنة ، ىػذا التوجػو يحػوي  نحو فضاء يتحرم

/ االمتػػػػداد ولػػػػيس لنكػػػػوصاالمتػػػػداد/ التجػػػػاوز ولػػػػيس ا : التحػػػػوؿ ولػػػػيس
 الدوراف .
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وبالفعػػؿ تتحػػرؾ ىػػذه النيمػػة الػػى فعػػؿ قػػااـ عمػػى اختػػراؽ تخػػوـ الموحػػة 
عنيا ، والخروج عمييا بكسر المربػع الػذي يحػيط بيػا ( نزع الت طير) بقوة

ويشتمؿ عمييا بخروج جزاي سيفضي الػى خػروج شػبو كمػي ػ كمػا سػنر  
 ذلؾ في ما بعد .

( تبنينػػت) ع الموحػػة ( ؟ ومػػا السػػط  الػػذيأذاف فمػػا معنػػى ) خػػارج مربػػ
 فيو شعرية ىذا الخروج الجزاي ؟

البػد مػػف إرجػػاء المعاينػػة النصػية الػػى حػػيف ػػػػ لتوجيػو االنتبػػاه الػػى نيمػػة 
أف ت نية   االتجاه ىذا االتجاه ، وفعؿ ىذه الحركة ، وخاصة بعد أف 

نػص  نطاؽ شعرية حميد سعيد ف    بافؽ أوسع ( الى أعمى تمّرد ف 
 ( بوصفو النموذج األعمى لػ   فو ى ف  مير أوانيا ( .ٚتكعيب  (  

) باتجاه أفػؽ أوسػع ( ولكنػو شعرية ( ) أنتباىةإف حميد سعيد ػػ شاعر
 بػ ) فوضى في غير أوانيا ( .جمالية ( خ خ ة )  شاعر

، فيػػػي تمثػػػؿ خرة أـ سػػػابقة توانيػػػاأمتػػػ -وسػػػواء كانػػػت ىػػػذه الفوضػػػى
ف كػػاف قػػد زحػػزح إ، فػػدسػػتقرار أي نظػػاـ شػػعري جديػػدمنيػػا مرحمػػة البػػد 

( بنيمة االتجاه ، فانو لػـ يكتػؼ ةقوانيف عمؿ القصيدة ) خارج مربع الموح
ة وتقطيػػػػع أواصػػػػر النسػػػػيل الشػػػػعري فػػػػي) نػػػػص بزحزحػػػػة ع قػػػػات البنيػػػػ

نما قاـ بخرؽ تخوـ القصيدة بالخروج شػبو الكمػي مػف نظػاـ ا  ( ، و تكعيبي
 مفتوح عمى مستويات متعددة مف التأويؿ . مة الى حرية النص اليالتفع

س شعريتو بالخروج الجزاي مػف وعند م حظة ومعاينة أي نص يؤس
.. تكتفػػي ىػػذه القػػراءة بسػػؤاؿ ( باتجػػاه آخػػرنصػػوص) خػػارج مربػػع الموحػػة

 مركزي : 
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عمػػػػى مربػػػػع  -القػػػػدرة عمػػػػى شػػػػعرنة الخػػػػروج  -مالػػػػذي يعطػػػػي الػػػػنص
 الموحة ؟.

الموحػة عبػارة ف ا:  رض ىػذه القػراءةقبؿ لحظة الحمػؿ باالجابػة ػ تفتػ
فػػف ) حػػد تعريفػػات الرسػػـ ىػػو عبػػارة عػػفف كػػاف أفػػإ،  عػػف نػػص مقػػروء
عبػػارة عػػف  -إف الػػنص الخػػارج عمػػى مربػػع الموحػػة، فػػ(8حفػػر المسػػاحة()

 شعرنة خط ولوف ومساحة . 
إف ىػػذا السػػط  ، فػػف الػػنص عبػػارة عػػف سػػط  محايػػث لموحػػةف كػػاا  و 

( بػالخروج حميػد سػعيد) مربػع الموحػةعبارة عف أفؽ.. ولكف كيػؼ زحػزح 
 عمييا باتجاه ىذا اتفؽ ، ومف ثـ بػ ) أفؽ أوسع ( ؟

  ينػػزاح الػػى الػػداخؿ ( 9)غيػػر البرانػػي( فػػي ) ممػوؾ غويػػا (ف الخػارج )إ
ؿ ىػػذا الخػػارج مػػف مربػػع ولكػػف كيػػؼ تشػػكم ( فػػي الػػنص.. اني) غيػػر الجػػو 

 داخؿ النص ؟ -الموحة 
ا مػػػػف خػػػػ ؿ تفكيػػػػؾ أنظمتيػػػػيقػػػػـو الػػػػنص بتشػػػػظية عناصػػػػر الموحػػػػة 

عػػػػػ ف) محػػػػػو ادفضػػػػػاايةالدالليػػػػػة بقصػػػػػد    ( الخػػػػػارج الػػػػػداؿ الشػػػػػعري) ( وا 
 منيا :
 جاء بيـ مف ممكوت العتمة      
 (10) ى مف فتحات القمصافالمحـ البارد يتدلّ  
 

 -( شػػفرة لونيػػة لمحػػرب اتىميػػة ) ليػػذا حصػػر غويػػا إالم أف لػػػ )غويػػا
، بحيث أف المشػاىد بيضسود واتاتعممو كمو في نطاؽ بطبيعة الحاؿ 
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البشػػػعة لممػػػذاب  تنبثػػػؽ الػػػى نػػػور الحقيقػػػة مػػػف خمفيػػػة كايبػػػة مظممػػػة ( . 
(11    ) 

عنػػػػػى        نمػػػػا كػػػػاف يا  ، و ، نفسػػػػوممػػػػوؾ( غويػػػػا)ولكػػػػف الػػػػنص لػػػػـ يعػػػػف بػػػػػ
) العتمػة  لػنص بفضػاء االشػارة فقػط الػى :كتفى اإ( نفسو ، ليذا ا) غويػب

 ( .) مموؾ غويافيمذاب  الثوار رد( كإشارة الى / المحـ البا
القصػيدة بسػياؽ عمػؿ الموحػة   لقد كسر حميد سعيد سياؽ عمؿ  

تعبيريػػة  وبيػػذا الخػػروج فػػتح ليػػا المجػػاؿ الحيػػوي ألف تتحػػرؾ بحيػػوات
 .   خارج مربع الموحة (جديدة

نحػػػو شػػػعرنة ( ) نيمػػػة االتجػػػاهفضػػػاء االشػػػارة ىػػػو ػ مػػػفومػػػا يعنينػػػا ىناػػػ
، فيػػػؿ كػػػاف بوسػػػع حميػػػد مػػػف ذلػػػؾ( أفػػػؽ أوسػػػعالخػػػروج عمػػػى السػػػااد بػػػػ) 

، وىو) شاعر قضية ( أف يخػرج بشػعرنة ىػذه القضػية الػى مسػتو  سعيد
 جديد مف الخروج الشعري ؟

    ( يخػػػرج حميػػػد سػػػعيد 12( ) نػػػوافػػي نػػػص ) وحبيبػػػؾ مػػػازاؿ يبنػػي مدا
ػػػػػػػ) القضػػػػػػػية( الػػػػػػػى مسػػػػػػػتو  جديد،بػػػػػػػػ س خروجػػػػػػػو الشػػػػػػػعري ولكنػػػػػػػو يؤس،

 الصري  والمضمر في آف واحد .باتيدولوجي بوصفو اتس 
زاء ىػػذا الػػنصو  ولكنيػػا ،  ىػػذه الورقػػة بالشػػرح والنقػػد أصػػ ف  ىالتعنػػ -ا 

ػالنص تعني بما تؤوؿ إليو شعرنة اآليدولوجي في ( ؟ / ىػي ) أنانػا فْ : م 
/ وماذا يعني الػنص بيػذه ) مازاؿ يبني مداانو( ؟ا( الذييبي) حبومف ىو

 ؿ نواة النص : الجممة التي تشكف 
إذاف ( 13!!  )(  ما كاف فػ  الػنص ..ف الخراب الذي فاج  النصإ) 

  !الخراب ؟أيف كاف ىذا 
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سػيدة السػماء  -( بالمغة البابمية القديمةليست ) أنانا( واسميا )عشتار
( إلػػو لقتػػاؿ ، امػػا حبيبيػػا ، فيػػو) تمػػوزليػػة الحػػرب واانمػػا ىػػي ا  فقػػط ، و 

 :) أنانا ( اسـ مناد  في صورة أمة الخصب والرعي و
 سالفنا أيا أمنا .. وحبيبة 

 (14) يا أنانا
االسػػطورة وتحػػوالت ( فيػػو رمػػز متجػػدد مػػع كونيػػة ) تمػػوزأمػػا حبيبيػػا

 / الخراب والبناء :  البدء والتكويف/ الموت والمي د
 حبيبؾ مازاؿ يبن ... )  

 (15( )00ويدفع عنيا الب ء  00فع عنيا مداانو ... ويدا
االيػديولوج   يؤسػس ف إالػنص ، فػ ف القضية مركز مدار شعريةوت

 بالرؤيا : والشعري  يؤسس االيدويموج ، ىنا بالرأي  الشعري
 ماكاف ف  النص  ٓٓاف الخراب الذي فاج  النص

 ىا أنت تبحث ف  ماتبقى مف الوقت   

 عف مفردات تعيد بياء البداية

 ٓٓعف جممة  

 يستعيد الحوار بيا أىمو

 ويعيد التواصؿ بيف المشاىد والشاىد  

( بشػػػعرنة الخػػػروج الجزاػػػي عمػػػى القضػػػية) شػػػاعر ولكػػػف ىػػػؿ يكتفػػػي
 السااد بيذه القضية ؟.
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مػػػف خػػػروج  ولكػػػف مػػػاتحقؽ، ( أف حميػػػد سػػػعيد ) شػػػاعر قضػػػية فعػػػ ف 
( وانيػاأالشعري في ) فوضى في غير  سو( يؤس، وسعأ) بأتجاه أفؽ جزاي

 بخروج شبو كمي .
عمػػى السػػاجد اليسػػتقيـ بػػدوف إنتيػػاؾ أو خػػرؽ السػػنف ف الخػػروج إ

، وبداىػػػة أف يرافػػػؽ ىػػػذا الخػػػروج فوضػػػى  الشػػػعرية والمعرفيػػػة الثابتػػػة
( بانيػا ) فػي ) الفوضػىولكف لماذا وصؼ حميػد سػعيد ىػذه م زمة لو ،
 ( ؟غير أوانيا

د سعيد شبو الكمي وبخ ؼ عدـ القبوؿ النقدي بمشروعية خروج حمي
سػػػو الشػػػعري فػػػي ىػػػذا يجػػػب االعتػػػراؼ بمػػػا يؤس، ، ( فػػػي ) نػػػص تكعيبػػػي

 . النص ، سواء كاف النص ناجماف عف فوضى سابقة أـ متأخرة
سعيد في الخروج لقد تمثؿ ىذا النص مرحمة جديدة مف شعرية حميد 

فع االشػػتغاؿ عمػػى إعتباطيػػة الػػداؿ ، وانمػػا لػػيس بػػدا -عمػػى المعنػػى كميػػاف 
د يتسػػـ بالنسػػقية والمنطقيػػة ( عػػف واقػػع معػػيف لػػـ يعػػبػػدافع ) نػػزع المعنػػى

 ساقية .تواال
( اليتحّوؿ بدافع الرّدة نحو السريالية  نص تكعيب فإف –وليذا أيضاف 

ينيػة   انمػا ىػو نػص أو الداداجية أو المستقبمية بنزعة ىذيانية أو تذى
نقسػػاـ العػػالـ ا  ( النشػػطارات الػػذات عمػػى نفسػػيا   و   عػػاكس ومعكػػوس

                           عمى ذاتو . 
طػػاؽ شػػعرية حميػػد ( يمثػػؿ أعمػػى تمػػرمد فػػي نف ) نػػص تكعيبػػي. إنعػػـ 
نصػوص ) أصػداء ) فوضى في غير أوانيا ( بػدأت بف كانت إسعيد ، ف

نص تكعيبي )الفوضى أفضت الى  ف ىذهإ( ف17)( الخروج الى المحاؿ
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     ( بجديػػػػة) الحػػػػدود اتناىػػػػا الشػػػػعري قبػػػػؿ أف تنتيػػػػي بػػػػنص ( كنػػػػاتل لمع
   0( القارة ليا 18) 

( بنيػػة إطاريػػة لمقصػػيدة أـ القصػػيدة بنيػػة إطاريػػة إذات أكػػاف  الػػنص 
 لمنص ف  خروج حميد سعيد عمى الساجد ؟

، فيػؿ الموازية لطروحات ما بعػد الحداثػةف النص مف المصطمحات إ
أراد حميد سعيد الخروج عمى قوانيف عمػؿ القصػيدة بقػوانيف عمػؿ الػنص 

تنػػو عمػػؿ ، (لكػػؿ جػػنس قوانينػػو الخاصػػة والػػنص )تعػػددي ؟ وخاصػػة أف
 ( ؟إذاف لماذا ) نص( ؟ ولماذا ) تكعيبي -مفتوح 
مركػػػػب تركيبػػػػو لغويػػػػة واعيػػػػة تحبػػػػذ اليػػػػومي  -ف ) نػػػػص تكعيبػػػػي( إ

، والتكػػرار ت متعػػددة مػػف التكػػراروالمػػادي والشخصػػي عمػػى وفػػؽ مسػػتويا
التقػػػػػديـ والتػػػػػأخير، بصػػػػػي  مختمفػػػػػة مػػػػػف المسػػػػػتعاد ، والتكػػػػػرار العكسػػػػػي 

 ، والحذؼ والتنقيط :والتعريؼ والتنكير
 رجؿ فاقع الموف .. قبعة وحذاء وقبعةػ  1
 ثالث نساء  ورمانة واحدةػ  2
 قدح فارغ .. ػ   3

 (19) عمى ظمو خطوط مف الفحـ
دة ، ومػف وتقوـ آلية االشتغاؿ في النص بتركيز وتكثيؼ البػؤرة الواحػ

واصػػػر نسػػػيجيا بصػػػيغتي التنثيػػػػر أ، وتقطيػػػع ثػػػـ تفتيػػػت ع قػػػات بنيتيػػػا
والتشػػػػظي بحيػػػػث تتفكػػػػؾ س سػػػػؿ الجمػػػػؿ والنػػػػواظـ الرابطػػػػة بينيػػػػا الػػػػى 

 وحدات معنمية صغر  .
 ؟ذاف فما قصد النصإ



 012 

لػيس بفوضػى ف النص يتمظير بقصد الفوضى مف الخػارج ، ولكػف إ
 (20( )الة مختمسةو) ذلؾ في شكؿ رس القصد مف الداخؿ ،

ؿ بحساسػية صػادمة لمػوعي فػي الخػروج شػبو شػكم ف كاف النص قػد تا  و 
الكمػػي عمػػى السػػااد ، فمػػاذا حقػػؽ ىػػذا الخػػروج مػػف حيػػازة شػػعرية لمخػػارج 

 عمى تخـو القصيدة ؟
مف ىنا تبدأ ىذه الورقة مػف حيػث تنتيػي بسػؤاؿ الخػروج عمػى السػااد 

 بوصفيا ورقة مفتوحة ما وراء شعرية حميد سعيد .
 حاالت   إ 

، ) التمسيف(بػ ىانز جورج غادمير ىرمنيوطيقا( إتصؼ الفيـ في 1) 
  0ثيؿ أو تجسيد الوعي اليرمنيوطيقيوتمسيف الفيـ يعني تم

/ الفمسػػػفة اليرمنيوطيقيػػػة لػػػد  ىػػػانز جػػػورج ينظػػػر: ديفيػػػد كوزنزىػػػوي
/ ع لشروط ال زمة لفيـ ثقافة الماضي/ مجمة الثقافة االجنبيػةغادمير وا

 20/ ص 2000( لسنة 5)
/ ع/ دار الشػػؤوف الثقافيػػة / بغػػدادباتجػػاه أفػػؽ أوسػػ ( حميػػد سػػعيد /2)

1992. 
/ بغداد / دار الشؤوف الثقافيةحميد سعيد/ فوضى في غير أوانيا (3)
 /1996. 

 5 الغػذامي / قػراءة القصػيدة الحػرة/ مجمػة االقػػ ـ/ ع )عبػداهلل( د.4)
 .8/ ص1998/ لسنة  2ت -1( ت
ترجمػة : مرتضػى ات التأويؿ/ / سياسات نظريىيرش( أي. دي . 5)
 .7/ ص1993( السنة الثالثة عشرة/ 1)/عاالجمبية / مجمة الثقافةباقر
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رجمػػة وتقػػديـ / تفمػػيكس غيتػػاري/ مػػاىي الفمسػػفة ؟ –( جيػػؿ ديمػػوز6)
/ 1بيػروت/ ط –ومراجعة : مطاع صفدي/ مركز االنمػاء القػومي/ لبنػاف

 .195/ ص1997
باسػكاؿ ( مف ىوامش الكتاب، حيػث أف 28):ىامش رقـوينظر أيضاف 

ف مفيػػػوـ ) نػػػزع التػػػأطيرىػػػبػػػونيتز  ( لكػػػي يبػػػرز فػػػي السػػػينما و الػػػذي كػػػوم
 0المسطحات مف ع قات جديدة 

 .69/ ص / مرجع سابؽحميد سعيد / فوضى في غير أوانيا (7)
/ / مػػاىي الفمسػػفة ؟ / مرجػػع سػػابؽفػػيمكس غيتػػاري -( جيػػؿ ديمػػوز8)
202 . 
 .39 / مرجع سابؽ / ص( حميد سعيد/ باتجاه أفؽ أوسع9)
 الصفحة نفسياد / باتجاه أفؽ أوسع / مرجع سابؽ/( حميد سعي10)
/ / ترجمػة : فخػري خميػؿبيكاسػو –( رؤية جديدة فػي ) غرنيكػا (11)

 .27/ ص2000( لسنة  2فة االجنبية / ع ) مجمة الثقا
 . 75/ ص د/ باتجاه أفؽ أوسع / مرجع سابؽ( حميد سعي12)
 . 78/ ص مرجع سابؽه أفؽ أوسع / / باتجا( حميد سعيد13)
 . 80/ ص ؽ/ باتجاه أفؽ أوسع / مرجع سابد( حميد سعي14)
 . 81/ ص ( حميد سعيد/ باتجاه أفؽ اوسع/ مرجع سابؽ15)
 . 78/ ص ( حميد سعيد/ باتجاه أفؽ أوسع/ مرجع سابؽ16)
 . 5/ ص ( حميد سعيد/ باتجاه أفؽ أوسع/ مرجع سابؽ17)
 . 73/ صسعيد/ باتجاه أفؽ أوسع/ مرجع سابؽ ( حميد18)
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،  70/ الصفحات ( حميد سعيد/ باتجاه أفؽ أوسع/ مرجع سابؽ19)
71  ،72 .    
المفػػػػػػرط/ ترجمػػػػػػة: ناصػػػػػػر  / التأويػػػػػػؿ والتأويػػػػػػؿ( أمبرتػػػػػػو ايكػػػػػػو20)

/ آفػػػػػاؽ الترجمػػػػػة –اػػػػػة المصػػػػػرية العامػػػػػة لقصػػػػػور الثقافػػػػػة/ الييالحػػػػػاواني
 .105/ ص  1996/ أغسطس
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 تجاه حركة القصيدة األداجيةإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 017 

 بينونة أولية
( إلػى تخميػؽ 1لمشػاعر عمػي الطػااي))بياف بصػيغة مقدممػة( يتجو    

( قػوة المعنػى))قصيدة أدااية( قاامة عمى أداء شعري إبتكاري تتحق ؽ فيو
بػػيف المباشػػػرة والعمػػػؽ بصػػػيغة شػػػعرية مغػػايرة آلليػػػة الشػػػعري القػػػااـ وفػػػؽ 

 نقاط:ث ث 
 .تستفيد مف الحالة الشعرية لمفعؿ اليومي والحياتي 
 .تعتمد اتداء المغوي الشعري الحر 
 .ال تخضع لشكؿ ثابت ومضاميف شعرية شااعة 

ولػـ تكتػؼ القصػػيدة اتداايػة بالنسػؽ االدااػػي لتمركػز الػذات الشػػعرية، 
نػػػواة شػػػعرية لػػػػ)قصيدة عربيػػػة  -انمػػػا تسػػػعى إلػػػى اف تجعػػػؿ مػػػف اتداءو 

قصػيدة )و( القصيدة العموديػة) تتمظير في الخروج عمى قوانيفجديدة( 
بزحزحػة االنبنػػاء ( قصػيدة الظػؿ المالزمػػة لقصػيدة التفعيمػة)و (التفعيمػة

 المغوي، وشواىد النحو، وقواعد النظـ، وانماط الوزف.
خ صػػة مقػػذاؼ لموقػػؼ شػػعري  –المقدممػػة  وويبػػدو اف البيػػاف بصػػيغت

لمشػػػعرية العربيػػػة، وكػػػأف الشػػػعر العربػػػي )ق ضػػػوي( يقتػػػرح إتجاىػػػاف جديػػػداف 
عنػػد طريػؽ مسػػدود !! واف القصػػيدة اتداايػػة ( نظػػاـ التفعيمػػة) إنتيػى مػػع

 ىي بديؿ مقترح لطريؽ جديد لمشاعر العربي.
اذف كيؼ تمفصؿ البياف لسانياف، وكيؼ تمػازج اتداء شػعرياف؟ خاصػة 

الشػػعرية: واف المسػػافة بػػيف البيػػاف بصػػيغتو المفيوميػػة، واتداء بصػػيغتو 
 مسافة منغممة بالت قي والتقاطع المساني والشعري.

 الصيغة المقدمة لمبياف 
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تتجوىر الصيغة المقدممة لمبياف في اسػتراتيجية مفيوميػة تقػوـ بتفكيػؾ 
شػػعرية  -أواليػػات الشػػعرية العربيػػة مػػف جيػػة، وتؤسػػس لمنظومػػة اداايػػة 

مف جية ثانية، ومف ىذا المنظػور تنػزع شػعرية اتداء إلػى تحقيػؽ حيػازة 
شػػعرية مؤسسػػة عمػػى قصػػيدة نػػص )االسػػابيع الجافػػة واالخػػر  الممطػػرة( 

 واة مركزية يتجو الييا السيـ الشعري بحركة أدااية . بوصفيا ن
خػػػػر  الممطػػػػرة( انموذجػػػػاف لمػػػػنص سػػػػابيع الجافػػػػة واتاذف قصػػػػيدة )ات

اتدااي، خاصة واف البياف في صيغة المفيومية يبتدئ مف حيث ينتيػي 
 بالنص كمركز ادااي لمدار شعرية البياف.

ي امكانيػة االمسػاؾ كذلؾ تتجوىر الكيفيػة البيانيػة لمقصػيدة اتداايػة فػ
بػػالمعنى كمضػػموف ُيعنػػى بالمغػػة ضػػمناف، وكػػأف المغػػة بالنسػػبة إلػػى معيػػار 
الشعرية ليست جديدة مف حيث الذااقة الشعرية، وليست سمفية مف حيث 
الذاكرة الشعرية، فيي مواضعة مغػايرة فػي كيفيػة اسػتخداـ المغػة بوصػفيا 

( الشػػػػعري الشػػػػكؿ) خاصػػػػة واف وسػػػػيمة لمتخميػػػػؽ واالكتشػػػػاؼ الشػػػػعري،
أي اف )ىندسػة لممعنػى(  بػؿ اف يكػوفق( أداء لممعنػى) الصيغة المقدمػةب

نمػػا فػػي مسػػتو  المعنػػى كػػأداء ذي ا  يتجممػػى فػػي مسػػتو  المغػػة، و الشػػكؿ ال
شكؿ قصدي، ولكف )ىناؾ سر المغة، وىو ماتبمغمو المغػة أو الشػت الػذي 

( مػػػف )قػػػوة ( ليػػػذا يتخػػػذ )اتداء2تبم،غػػػو، فيػػػي تبم،ػػػ  شػػػيااف عػػػف الكينونػػػة()
( خ خ ػة)بػػ المعنى( شك ف شعرياف متغيراف بتغيمػر المعنػى، ولكنػو يقتػرف 

كقضػية ( حرية االمػة) أدااية ثنااية ، فيو يقترف بالوجو المنظور لمحريػة
( المغػػػة حريػػػة) يقتػػػرف بالوجػػػو المحسػػػوس لمحريػػػةو ، مػػػف جيػػػة  انسػػػانية

 .مف جية ثانية  كقضية جمالية
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ف كػػاف الموقػػؼ و  لمبيػػاف الشػػعري يتجػػو إلػػى المؤالفػػة بػػيف " القضػػوي" ا 
ف ىػػػػذه المؤالفػػػػة تفػػػػت  المجػػػػاؿ إالقضػػػػية القوميػػػػة والقضػػػػية الجماليػػػػة، فػػػػ

الحيػػػوي لحركػػػة السػػػيـ الشػػػعري فػػػي أف تتجػػػو إلػػػى االسػػػتفادة مػػػف الحالػػػة 
كأبنية أدااية ذات أصػداء  –الشعرية، والذااقة الشعرية، والذاكرة الشعرية 

 شعرية وسيطة.
قػوة ) أكثػر ممػا يتجممػى فػي( قػوة المعنػى) ة يتجممػى فػيإذاف عمؿ المغ 

فالمغػػة )مركػػز أدااػػي ابتكػػاري حػػر( ال تنػػتل المعنػػى وانمػػا تقػػـو ( الشػػكؿ
 بانجاز وظيفتو الداللية مف الوضوح إلى العمؽ.

ف )عمػؿ المغػة إولاف كاف المعنى أداءاف ذا شكؿ مقصود في أدااو ، فػ
يػػػؤدي بيػػػا اتداء الشػػػعري قػػػوة  المطمقػػػة المحػػػرة( يتمثػػػؿ فػػػي الكيفيػػػة التػػػي

ف تحريؾ المغة في ُبعد داللي حر بصي  مكررة)متقاطعة إالمعنى، وبذا ف
يؤدي إلى تحريؾ المعنى نفسػو مػف سػياؽ إلػى آخػر  –متبادلة( أدااياف  –

مغػػػػاير لػػػػو، ومػػػػف ىػػػػذا الوسػػػػط الػػػػداللي المتحػػػػرؾ يسػػػػتمد المعنػػػػى أداءه 
 الشعري.

الجمع بيف نقيضػيف فػي صػيغة شػعرية وبذا يتجو اتداء الشعري إلى 
 واحدة:
 

 
 تبادؿ(  عمؽ ف  الداللة  –و وح ف  المعنى  تقاطع 
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مف ىنا يتشومؼ البياف الشػعري امكانيػة جديػدة لمكتابػة الشػعرية خػارج 
االنتظاـ الوزني بصيغة شعرية مغايرة آللية النثيرة الشعرية، وىي صيغة 
مؤسسػػة عمػػى تنػػوع مسػػتويات التكػػرار، والحػػوار، واالصػػوات، وفػػؽ نظػػاـ 
يسػػػتدعي فيػػػو الشػػػعر حالػػػة الفعػػػؿ اليػػػومي والحيػػػاتي بإسػػػتثمار معكػػػوس 

ينطوي عميػو مػػف طاقػة شػػعرية مخزونػػة ، وتوظيػػؼ مػػاالػػى المغػة  ادحالػة
 دنجاز المعنى بانجاز وظيفتو الداللية.

ولكػػػف مػػػا يجعػػػؿ الصػػػيغة المقدممػػػة لمبيػػػاف عبػػػارة عػػػف مشػػػروع جػػػدالي 
لمشعرية العربية كونو يبني استراتيجيتو المفيومية عمى إختراؽ نظاـ بنية 

بية لمتكت ت االيقاعية القاامة عمى التفعيمة بتفعيؿ البنية االيقاعية المشا
التػػوازي والتكػػرار والتناسػػب فػػي شػػعرية النثػػر عنػػد أنسػػي الحػػاج وأدونػػيس 

( 3والمػػػاغوط خاصػػػة، ولكنػػػو يفتػػػرؽ عنيػػػا باسػػػقاط " موسػػػيقى الشػػػعر" )
لكسػػػر حػػػدة ونمطيػػػة التطريػػػب الموسػػػيقي، وتفتيػػػت كثافػػػة الجػػػو الشػػػعري 

ف التطريب الموسػيقى وكػذلؾ إيقاعية متبادلة، خاصة وا –بحركة داللية 
الحػػػػواس، ، وتخػػػػدير  التنمػػػػيط العروضػػػػي يؤديػػػػاف الػػػػى تمتيػػػػع االسػػػػماع

وتضػػميؿ االنتبػػاه، وتعطيػػؿ القػػدرات الشػػعرية )مػػف ذااقػػة إلػػى ذاكػػرة إلػػى 
 . مخيمة شعرية(

ذاف اتداء يتخطمػػػى الػػػوزف والموسػػػيقى، ويسػػػتمد شػػػعريتو االداايػػػة مػػػف إ
 االيقاعية. –توتر النص وتكت تو الداللية 

نص)االسابيع الجافة واالخػر   –وتتجوىر الخاصية الجمالية لقصيدة
الممطػرة( فػػي خاصػػية االداء الشػػعري بوصػفو )نػػواة مركزيػػة( مبػػأرة تبايػػراف 

تمتمػػػػػؾ بالضػػػػػرورة أسل ال )الخاصػػػػػية الجماليػػػػػة لمػػػػػنصيػػػػػر افشػػػػػعرياف، غ
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ة، أداايػ –(تف النص مركب تركيبة لغوية4الصري  أوالمضممر()الجواب 
ليػػذا فيػػو يػػؤدي شػػعريتو االداايػػة بتفػػومه شػػعري ال ق ػػواـ لمشػػكؿ فيػػو غيػػر 
)أداء المعنػػػى( الػػػذي يسػػػتمد مػػػف عمػػػؿ المغػػػة المطمقػػػة الحػػػرمة مسػػػتويات 

 جمالية متنوعة بالحركة والتوتر الداللي وااليقاعي.

وقبؿ تحديػد المسػافة بػيف البيػاف بصػيغتو المفيوميػة، والػنص اتدااػي 
اسػػػػػتبياف االشػػػػػارات  –تقتضػػػػػي الضػػػػػرورة المنياجيػػػػػةلشػػػػػعرية، بصػػػػػيغتو ا

 المفصمية اتداتية التالية :

ف األداء خالصػػػة رد فعػػػؿ عمػػػى الغناجيػػػة بصػػػيغة االرتػػػداد إ -ٔ
 عنيا والتجاوز ليا  ألنو  أي األداء( مرحمة متقدمة عمييا.

مركبة  االسابيع الجافة واالخرم الممطرة( نص –اف قصيدة  -ٕ
صر الصدمة الشعرية  ومػا بصيغة قاجمة عمى استحداث عن

ينت  عنو مف إرتداد واندفاع يتجو إلػى خمخمػة وعػ  القػارئ 
بالمباشػػرة التػػ  يتمظيػػر بيػػا سػػطح الػػنص  والعمػػؽ الػػذي 

 يتمعنى بو باطف النص.

كقصػيدة …( اف حركة السيـ الشعري فػ   االسػابيع الجافػة -ٖ
نص تتجػو إلػى شػكؿ ال قةػواـ لػو ميػر  قػوة المعنػى االداجػ  

نثريػػػة ذات أداء  –لمتجمّػػػ ( عبػػػر لعبػػػة شػػػعرية المخفػػػ  وا
 -مفرد ومزدوج  ومف أىـ عناصر الشد االداج  فييا:

ادؿ التقاطع األداجػ  بػيف القصػدية والسػردية والشػعرية  وكػذلؾ التبػ
 / الداللة وااليقاع.األداج  بيف المباشرة والعمؽ
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واعػػادة كتابػػة المقػػروء مػػف  (الػػنص –قصػػيدة ) ذاف تمعػػيف القػػراءة فػػيإ
ىػػؿ قػػوة المعنػػى النػػاجـ عػػف االداء  –جديػػد : عبػػارة عػػف مسػػاءلة نصػػيمة 

الشعري مركب تركيبة لغوية ال شعورية أـ مركب تركيبة أدااية مقصػودة 
 ؟.

ف الػػػنص مركػػػب مػػػف أداء مفػػػرد ومػػػزدوج، وتف لغػػػة الػػػنص كػػػااف وت
بيػػػػر وكينونػػػػة مخمػػػػوؽ قم ػػػػؽ غيػػػػر مسػػػػتقر، وتف ىػػػػذه المغػػػػة واسػػػػطة لمتع

لمتخميػػػؽ الشػػػعري، فػػػأف حركػػػة السػػػيـ الشػػػعري لػػػألداء تتجػػػو نحػػػو ىػػػدؼ 
داللػػػػي متحػػػػرمؾ مػػػػف المباشػػػػرة الػػػػى العمػػػػؽ، وليػػػػذا فػػػػاف اتجػػػػاه القصػػػػيدة 
اتداايػػة عمميػػة إكتشػػاؼ تحتمػػؿ التأويػػؿ أكثػػر مػػف التفسػػير، خاصػػة واف 
الػػنص يجمػػع بػػيف شػػيايف متناقضػػيف، وىػػو قابػػؿ لمسػػتوييف مػػف التفسػػير 

 أي مجموع ع قات التػرابط العميقػةيؿ )التفسير يعني إبراز البنية..و والتأ
التػػػي تؤسػػػس الييكػػػؿ السػػػتاتيكي لمػػػنص. امػػػا التأويػػػؿ فيعنػػػي السػػػير فػػػي 
الطريػػؽ الفكػػري الػػذي يفتحػػة الػػنص، أي االتجػػاه نحػػو مػػا يضػػياو الػػنص 

 ( 5ويشرؼ عميو(.)
 الييكؿ الستاتيك  لمنص 

كػػة الزمنيػػة والمكانيػػة بتقطيػػع يقػػوـ مقطػػع رقػػـ واحػػد عمػػى تقطيػػع الحر 
الحركػػػة الدالليػػػة وااليقاعيػػػة بصػػػي  أداايػػػة مكػػػررة النتػػػاج مسػػػتويات مػػػف 

 اتداء الشعري وفؽ النقاط اآلتية :
ر حرفػػػا الػػػػ -  )فػػػي( المجازيػػػة والػػػػ )واو( العاطفػػػة )فػػػي السػػػبت يتكػػػرم

)في االربعاء والخميس والجمعػة(، وبيػذا  –)واالثنيف والث ثاء( –واتحد(
التكػػػػرار يتعػػػػالؽ الظػػػػرؼ بػػػػالمظروؼ بالنسػػػػبة التعميقيػػػػة، واتوؿ واآلخػػػػر 
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بالتابعيػػة، فتحجػػر الكممػػات بعضػػيا بعػػض بنسػػؽ نػػاتل ومنػػتل لمسػػتويات 
 إيقاعية يتقاطع فييا ويمتقي الصوت مع المعنى. –داللية 
عػػؿ( لمداللػػة عمػػى انتقػػاؿ إسػػتعماؿ فعػػؿ )ذىبػػُت( متمػػث ف بػػػ)تاء الفا -

الػػػراوي مػػػف موقعػػػو بحركػػػة قاطعػػػة لسػػػياؽ التسمسػػػؿ الزمنػػػي فػػػي مواضػػػع 
كاشارة إلى حركػة …( معينة )في السبت واالحد ذىبت واالثنيف والث ثاء

 في زمف الماضي .
رة تبتػػدئ  - تكػػرار توكيػػدي لتقويػػة المعنػػى وتوكيػػده بجممػػة فعميػػة مكػػرم

بالتقديـ والتأخير لتغيير)الرتبػة( بفعؿ حركي عضمي، غير انيا مقطوعة 
رة  المغػػايرة  –بصػػيغة مخالفػػة لترتيبيػػا النحػػوي، وىنػػا تػػؤدي الجمػػؿ المكػػرم

لمترتيب النحوي إلى تقطيع نمطيػة االيقػاع الواحػد لمجممػة الشػعرية بنسػؽ 
أدااػػي مغػػاير )طرقػػُت فػػوؽ البػػاب أوالف، طرقػػت فػػوؽ البػػاب ثانيػػاف، وثالثػػاف 

 طرقت فوؽ الباب(. 
   –( بصػػػػػػػي  متماثمػػػػػػػة 1،2،3،4ر جممػػػػػػػة م زمػػػػػػػة لمقطػػػػػػػع )تكػػػػػػػرا -

 متغايرة :
 وشاىدي اف التيف بق  مع                   
 شاىدي اف البرتقاؿ لـ يبؽ مع                

 
تكرار عبارات مختمفة دعادة واستعادة قوة المعنى بانساؽ متدرجػة  -

بضػاعة / ودرت حػوؿ متناوبة )تأكدُت مف النوافذ كما أتأكػد مػف سػ مة 
 الدار مرات فمـ أجد أحداف / لـ أر أحداف / لـ أسمع أحداف(.
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ويقػػػوـ مقطػػػع رقػػػـ اثنػػػيف عمػػػى تنػػػادي اتضػػػداد بانسػػػاؽ اسػػػتفيامية.. 
لتنويع مستويات اتداء في الوصوؿ إلى المعنػى )يػا عصػاـ، يػا م ػف فػي 
الداخؿ، اخرج لْي، ىكػذا صػحت، ىػؿ أحػد فػي الػداخؿ ؟ ألػـ يخػرج أحػد 

ألػػـ ي ُعػػْد أحػػد ؟ / اأ الأحػػد رأيػػت / اأ لػػـ أسػػمع أحػػد / اأ لػػـ يػػرد عمػػي  –
 أحد / وبقي التيف معي(.

ويقػػػوـ مقطػػػع رقػػػـ ث ثػػػة عمػػػى التكػػػرار باشػػػتغاؿ آليػػػة التػػػذكمر لتكػػػرار 
المعنػػى بصػػيغة إسػػتعادة الزمػػاف باالنفصػػاؿ عػػف المكػػاف أو االيحػػاء بػػو 

تداء بسػياؽ غيػر كحاضػنة غاابػة وفػؽ جمػؿ قاامػة عمػى تقطيػع حركػة ا
 …( نمطػػي مػػف التكػػرار )السػػبت الماضػػي، وبعػػده اتحػػد، وكػػذلؾ الث ثػػاء

)شػػاىدي اف البرتقػػاؿ لػػـ يػػزؿ معػػي( غيػػر اف الجممػػة )لػػـ أسػػمع أحػػداف( و
ىػػي العنصػػر المكػػرر فػػي مقطعػػي رقػػـ واحػػد واثنػػيف، امػػا جممػػة )لػػـ يػػرد 

ر آخر في مقطع رقـ اثنيف.  عميم أحد( فيي عنصر مكرم
مقطع رقـ أربعة عمى التكػرار العكسػي لخطيػة الػزمف المتدرجػة ويقوـ 

فػػي مقطػػع رقػػـ ث ثػػة )فػػي الجمعػػة لػػـ أر أحػػداف، وقبميػػا الخمػػيس وقبميػػا 
االربعػػػاء والث ثػػػاء، واالثنػػػيف واتحػػػد والسػػػبت( لتجزاػػػة الحركػػػة االداايػػػة 

 زمانية(. –الداللية( بسياقات ظرفية )مكانية  –)االيقاعية 
المقطػػػع نػػوع االداء المفػػػرد المػػزدوج )صػػػدقني لػػػـ أر ونتبػػيمف فػػػي ىػػذا 

خ ليػػا أحػػداف، ال عصػػاماف وال أخ عصػػاـ( ونتبػػيف أيضػػاف فػػي ىػػذا المقطػػع 
إمكانيػػػات السػػػرد كخاصػػػية مػػػف خػػػوماص االداء الشػػػعري لقصػػػيدة الػػػنص 

، وبػالرغـ مػػف ت والسػتاار مسػدلة عمػػى ال شػ ، اتداايػة )كخشػبيا صػػماء
أيػت أحػداف، ىنػاؾ وراءنػا، غيػر أننػي لػـ أر التييؤ الذي أوحى لي بػأنني ر 
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وفارغة سػ لنا … / أحداف بعينو. ولـ يرد عميل أحد / فع ف التيف والبرتقاؿ
 0…( كما تر /

إيقاعيػػة، فػػاف  –وتف مقطػػع رقػػـ خمسػػة )بػػؤرة مجازيػػة( لنػػو  دالليػػة 
المعنى فيػو ضػااع مػف خمػؿ المقػاطع االربعػة، ولكنػو مكتشػؼ مػف جديػد 

بة في البحػث عػف حقيقػة تفػرض اليقػيف )تأكػدت تمامػاف مػف عبر ىذه المع
اخ صػػػػي، يكفػػػػي ىػػػػذا، وانػػػػي أنصػػػػ  بالبحػػػػث عػػػػف أمػػػػر آخػػػػر أجػػػػد / 
قناعتي ورقة كورتيا ورميت بيػا إلػى النيػر الػذي سػنعبره جميعػاف، ال أحػد 

واؿ(.  بيذا االسـ ظؿ ينتظرنا ىنا، بعد كؿ ىذه السنيف الط 
يخػػرج بالقػػارئ مػػف قصػػدية  لقػػد أراد الػػنص فػػي مقطػػع رقػػـ خمسػػة اف

 شعرية صارمة، ويدخؿ بو في سخرية شعرية الذعة.
ذاف شػعرية اتداء تنبثػػؽ مػػف بػػؤرة شػػعرية ذات مركػػز أدااػػي قػػااـ عمػػى إ

 إمكانية تقديـ المعنى بانسػاؽ أداايػة متنومعػة منػالتكرار، تف التكػرار فييػا
 ة فيو.يقـو بوظيفة داللية إيقاعية لتوكيد المعنى المراد والمبالغ

 تمفصؿ السردية وتمازج الشعرية 
يتمفصؿ النص سردياف ويتمازج شعرياف بحركة أدااية تتجو إلػى إحػداث 
ا خضخضة أ ايقاعية و ا خصخصة أ داللية تتمظير ومف ثػـ تتمعنػى 
فػػػي التكػػػرار القػػػااـ عمػػػى التشػػػاكؿ المفظػػػي والتبػػػايف المعنػػػوي كبػػػؤرة لنػػػو  

والشػعرية النتػاج اشػياء الع مػات،  داللية وايقاعية تتفاعؿ فييػا السػردية
ر مػػف وظاافيػػا المرجعيػػة، ولػػـ  ومػػدركات ال صػػوراف، فالكممػػات ىنػػا تتحػػرم
تعػػػد مجػػػرد إنعكاسػػػات مباشػػػرة ل شػػػياء، بػػػؿ ىػػػي شػػػحنات لغويػػػة خفيمػػػة 
تتجممػػى فػػي معػػاني متحركػػة وفػػؽ سػػياقات اسػػموبية متبادلػػة، خاصػػة واف 
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تقة مف مظػاىر مكانيػة الجمؿ الشعرية مبنية عمى إفتراضات بشرية ومش
 وزمانية.
ف مدلوؿ الجممة الشعرية مركب تركيبة مباشرة، فيي توحي لمقارئ وت

وكأنيػا ال تعنػي شػيااف أو تعنػي شػيااف ثػػـ تأخػذه منػو، ليػذا فػأف مقطػع رقػػـ 
 –خمسػػة ييػػدمـ مػػا شػػيمدتو المقػػاطع االربعػػة مػػف أنسػػاؽ ذات جمػػؿ أداايػػة 

     جمػػػػؿ ال تعنػػػػي أي شػػػػيء أبػػػػداف، شػػػػعرية تعنػػػػي شػػػػيااف مباشػػػػراف )غيػػػػر اف ال
تعنػػي الشػػت نفسػػو داامػػاف، بػػؿ ليػػا المعنػػى الػػذي يضػػفيو عمييػػا الظػػرؼ وال

 (  6الذي تنطؽ بو(.)
ذاف المعنى يتجممى بصيغة مباشرة، ولكنػو يعنػي شػيااف مضػمراف ويتجممػى إ

أيضاف بصفة غيػر مباشػرة، ولكنػو يعنػي شػيااف صػريحاف، وليػذا فػاف شػعرية 
ػػػػدُ  بإفضػػػػاء  –عػػػػؿ تمفصػػػػؿ السػػػػردية وتمػػػػازج الشػػػػعريةالقػػػػارئ بف اتداء ت ع 

شعري مباشر إلى المعنى، ولكنيا ال تفضي بو إلى ذلؾ، بؿ تفضػي بػو 
الصػيغة المباشػرة إلػى شػيء آخػر، وىنػا تتحقػؽ فكػرة العبػور الػداللي مػف 
الوقػػااع الحياتيػػة الطوطميػػة إلػػى الوقػػااع اليوميػػة، وبػػالعكس ىنػػاؾ صػػي  

 مة، حيث يػذوب فييػا المعنػى داخػؿ فعػؿ المباشػرة،شعرية صاد –أدااية 
وتذوب المباشرة داخؿ فعػؿ االحالػة عبػر خطػوط متقاطعػة بوقػااع يوميػة 

ؿ الشػعري مػف كونيػا  وحياتية عادية، غير انيػا تسػتمد القػدرة عمػى التحػوم
وقػػػااع ميممػػػة ومطموسػػػة فػػػي قػػػاع الػػػذاكرة الشػػػعرية إلػػػى رمػػػوز وحيػػػوات 

 سرية.شعرية مشحونة بشفرات لغوية 
ويمكػػف تحديػػد اتجػػاه حركػػة السػػيـ الشػػعري بأنسػػاقو االداايػػة )الدالليػػة 
االيقاعية( المتبادلة في قصيدة نص )اتسابيع الجافة واتخر  الممطرة( 
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بترسيـ الحدود المتداخمة بيف تمفصؿ السردية وتمازج الشعرية بصػيغتيف 
 منفصمتيف:

 
 تمفصؿ السردية    - أ

  ( تالق  أداج   
 

 الجافةاالسابيع 
 

 
 
 

 
  تقاطع أداج (    

 
 
 
 
 

 السرديت

 سخريت
 الشعريت

 قصذيت 

 عوق

 واالخرى الووطرة 

 هببشرة
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 تمازج الشعرية  - ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذف حركػة السػيـ الشػعري لػنص القصػػيدة اتداايػة تتجػو إلػى تحقيػػؽ إ    
حيازة شعرية جديدة خارج حدود آلية السااد الشعري بصيغة االنبثاؽ مف 
الشػػػعرية العربيػػػة القاامػػػة، والعػػػودة إلييػػػا بشػػػعرية مغػػػايرة، غيػػػر اف ىػػػذه 
المغػايرة الشػعرية فػي عمػؿ المغػة المطمقػة الحػرة )كمركػز أدااػي إبتكػػاري( 

بط بأمكانية إشتغاؿ الذاكرة الشعرية بخطيات وخطػوط آنيػة ومعاصػرة يرت
وتاريخيػػػػة، وامكانيػػػػػة إسػػػػػتحداث حركػػػػػة دالليػػػػػة وايقاعيػػػػػة متبادلػػػػػة خػػػػػارج 

 البؤرة

 تكرارمغاير تكرارمستعادر تكرارتوكيدي تكرارمتدرج

 الحركة الداللية
 معنى صريح معنى م مر لحركة االيقاعية

 تكرارعكس 
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االنتظاـ الوزني والموسيقي، وامكانية إبتكار شكؿ حر غير ثابت ال قواـ 
لػػو غيػػر بنيتػػو االداايػػة، وىػػذه المغػػايرة خ صػػة مواضػػعة تجريبيػػة تسػػعى 

الجمع بيف المباشرة والعمؽ في أداء المعنى بصيغة مغايرة فػي قػوؿ إلى 
 الشعر وفؽ أداء شعري جديد.

     إحاالت       

( 8-7ة مقدمة / مجمػة االداب البيروتيػة/ العػدد )بياف بصيغ (1)
 .1995آب  –تموز
/ اشػػػػػػكالية ثناايػػػػػػة المعنػػػػػػى بوصػػػػػػفيا إشػػػػػػكالية بػػػػػػوؿ ريكػػػػػػور (2)

انطيقية / تر: فلاير جبػوري غػزوؿ / ىرمنطقية وبوصفيا إشكالية سيم
 –الجامعػػػة االمريكيػػػة – 1986مجمػػػة الػػػؼ / العػػػدد السػػػادس / ربيػػػع 

 .151القاىرة / ص
فػػي دراسػػتنا: االيقػػاع النفسػػي فػػي الشػػعر العربػػي / المنشػػورة  (3)

/ توصػػمنا 1985االقػػ ـ العراقيػػة / العػػدد الخػػامس/ مػػايس فػػي مجمػػة 
إسػػػػقاط مصػػػػطم  )موسػػػػيقى بعػػػػد الم حظػػػػة والمعاينػػػػة إلػػػػى ضػػػػرورة 

الشػػػػعر( لػػػػيس النػػػػو )مصػػػػطم  ُمضػػػػممؿ( بػػػػؿ النػػػػو اليصػػػػم  لمتعميػػػػؿ 
النفسي لمعروض، وبخاصػة انػو يقودنػا إلػى أقيسػة غيػر وثيقػة الصػمة 
بطبيعػػة التفعػػي ت العروضػػية عمػػى الػػرغـ مػػف )اف الػػوزف فػػي الشػػعر 

 يماثؿ االيقاع في الموسيقى(.
/ تر: ده وميماتوو حد عمـ التأويؿ االدبيىانز روبرت جوس/ (4)

/ صػػيؼ ب والفكػػر العػػالمي / العػػدد الثالػػثد. بسػػاـ بركػػة/ مجمػػة العػػر 
 .59/ ص 1988
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/ مجمة / تر: منصؼ عبد الحؽبوؿ ريكور / النص والتأويؿ (5)
 .50/ صعرب والفكر العالمي/ المصدر نفسوال

/ المعنى االدبي مف الظاىراتية إلى التفكيكية / تر: وليـ راي (6)
 1ط –ؿ يوسؼ عزيز/ دار المأموف لمترجمة والنشػر / بغػداد د. يواي

 .184/ ص 1987/ 
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 اطروحة الكتابة ف  الشعرية العراقية
 و  جماليات الخروج عمى سياؽ القصيدة ( *
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  وىبػوط ا ػمحالؿ قصػيدة النثػر -ىذه الورقة عمى فر ية تنبن  
المغة الى مجرد نثػر مبتػذؿ   األمػر الػذي يجعػؿ الخػروج عمييػا بنسػؽ 

 جديد مف الكتابة أمرا ت واقعا ت المحالة . 
وبداىػػػة أف يػػػؤدي التصػػػادـ السػػػياق  النػػػات  عػػػف جػػػدؿ االشػػػكاؿ 
وصراع االجنػاس   الػى الخػروج عمػى سػمطة النمػوذج   والتوّجػو بقػوة 

ات جديػػدة مػػف الرؤيػػة والمجػػاز االخػػتالؼ معػػو   فػػ  الت سػػيس لجماليػػ
 والتخييؿ .

ومػف ىػذا المنطمػؽ ػ فػإف ىػذه الورقػة تتبنػى الكتابػة بوصػفيا اطروحػة 
 جديدة في الشعرية العراقية  . 

، فيػػػي التػػػزاؿ تحػػػتفظ بسػػػمطة وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف تراجػػػع قصػػػيدة النثػػػر
 النموذج ورمزيتو المرجعية  . 

إذاف البد مف توجيو انتباه المتمقي ، الى اف ) تداخؿ الشعر مع النثر( 
يشكؿ مرحمة انتقالية في البحث عف لحظة شعرية جديدة ، وخاصة بعػد 
أف ميمػػدت ليػػا بيانػػات ودعػػوات لمخػػروج عمػػى نمػػوذج القصػػيدة ورمزيتػػو 

 المرجعية ، وفي مقدمتيا : 
o . بياف الحداثة ػ الدونيس 
o حمد بنيس .بياف الكتابة ػ لم 
o  تميف صال  وقاسـ حداد . –موت الكورس 
o . قصيدة الكتمة ػ لفاضؿ العزاوي 

( اطروحػة ، تسػتدعي عمػى وفػؽ قوانينيػا الداخميػة إ ف ) الكتابة شعرا ف
الخػػػػروج عمػػػػى شػػػػكؿ القصػػػػيدة وبناايػػػػا الػػػػداليف عمػػػػى المنجػػػػز الشػػػػفاىي 
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ا بجماليػػات جديػػدة ) كمػػا سػػنر  ذلػػؾ فػػي سػػياؽ الحػػؽ ( ، وخاصػػة انيػػ
ػػو لقػػارئ منػػتل جديػػد ، يشػػارؾ فػػي انتػػاج سػػيرورة  نتػػاج نسػػؽ معرفػػي يتوجم

 الدواؿ . 

إف الكتابة " انشاء ، واالنشاء ليس صفة مف خارج الكتابة الشعرية ، 
وانمػػا ىػػي صػػفة أيضػػا ف مػػف داخػػؿ : أفْ  تُنشػػت ؛ ىػػو اف تكتػػب نصػػا ف 
،  تتحقػػؽ فػػي بنيتػػو مجموعػػة مػػف الخصػػااص تميمػػزه عػػف الكتابػػة العاديػػة

 ( 1وتضفي عميو خصوصية الكتابة الفنية ػ  الشعرية " . )

وتسػػػم  ىػػػذه الكتابػػػة مػػػف حيػػػث النظػػػر الػػػى الشػػػعر بوصػػػفو سػػػيرورة 
نتػػاج الػػدواؿ ، وتسػػم  ايضػػا ف بػػالخروج مػػف دااػػرة التجنػػيس التقميػػدي ، د

اتمػػػػر الػػػػذي يجعػػػػؿ مفيػػػػـو الكتابػػػػة كتمػػػػة مركبػػػػة مػػػػف جماليػػػػات الشػػػػكؿ 
تػػالي تسػػم  بطػػرح مفيػػـو الكتابػػة مػػف حيػػث ىػػو والداللػػة والنسػػيل ؛ وبال

 بديؿ عف مفيوـ  القصيدة . 

وبػػػػذا فالكتابػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الحػػػػاؿ ؛ سػػػػيرورة منتجػػػػة لػػػػدواؿ قاامػػػػة عمػػػػى 
انتياؾ المدلوالت ، النيا ترفض كؿ ثبات ، وكؿ امت ء بالمعنى ، ليػذا 

 التتحدمد بجنس معيف أو أي قانوف خارج قوانيف عمؿ الكتابة . 

ابػػػػة انتقػػػػاؿ مػػػػف القصػػػػيدة الػػػػى الكتابػػػػة ، حيػػػػث يتحػػػػاور فييػػػػا الكتإذاف 
المجاز والتخييؿ مع االنشاء والتعبير ، النيا " شعر ُتصب  فيو القصيدة 

 (  .   2كتابة " )

وتتشكؿ ىذه الكتابة مف قوانيف داخمية ، تنتل بدورىا ع قات ناظمػة 
بػػيف أشػػكاليا ورؤاىػػا ، عمػػى نحػػو صػػادـ لذااقػػة القػػارئ، الػػذي إعتػػاد اف 
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ؿ الػػى  يقػػرأ قصػػيدة النثػػر السػػاادة ، وذلػػؾ بفعػػؿ شػػكؿ الكتابػػة الػػذي يتحػػوم
 ( .3جوىر ينقض شكؿ القصيدة )

ة المركبػػة تركيبػػة طباقيػػة مػػف ىنػػا آثرنػػا تصػػنيؼ جماليػػات ىػػذه الكتابػػ
مػػػف حيػػػث الشػػػكؿ والداللػػػة والنسػػػيل الػػػى ثػػػ ث بنػػػى الغػػػراض المعاينػػػة 

ية :   النصم
: وىػي كتابػة مػدومرة عمػى وفػؽ سػياؽ تعبيػري ، قاامػة  بنية الداجرة ●

ػػػػػفْ   عمػػػػػى االنػػػػػزالؽ المسػػػػػتمر لمػػػػػدواؿ ، ويمكػػػػػف التمثيػػػػػؿ ليػػػػػا بكتابػػػػػة " م 
  (4)از.وم الضاحؾ في المرآة ؟ " لجبار الك

ػػػػػْف تمقػػػػػؼ شػػػػػفرات الكتابػػػػػة شػػػػػعرا ف  ؿالكػػػػػوماز أوم ولعػػػػػؿ جبػػػػػار  بػػػػػوعي م 
مستوعب لجماليات الخروج عمى سياؽ القصيدة ، وانتياؾ قوانيف عمميا 

ػػْف جديػػدة ، إبتػػداءف مػػف ) ورقػػة الحمػػةالداخميػػة بقػػوانيف عمػػؿ  ( وحتػػى ) م 
رورا ف بػػػػ ) الكتابػػة فػػػي زمػػػف أعمػػػى/ مػػػاتبقى الضػػاحؾ فػػػي المػػػرآ ة ؟ ( مػػػ

/ أياـ آدـ ( ، وكأنو انتقؿ كميػا ف ؿ/ اس ؾ شااكة/ سرير بروكوستلعطي
 مف القصيدة الى الكتابة . 

مف ُبنية مركبة مف ) سيرة  تتألؼ كتابة " م ف الضاحؾ في المرآة ؟ "
( ، وبداىػة اف تسػتدعي ىػذه / سيرة الناريواء/ سيرة التراب/ سيرة الالماء

) المػػػاء  عناصػػػر الطبيعػػػة االربعػػػة -السػػػيرة الرباعيػػػة الػػػى ذىػػػف المتمقػػػي
( ، وكػػػؿ سػػػيرة مػػػف ىػػػذه السػػػير مػػػؤطرة باطػػػار " واليػػػواء والتػػػراب والنػػػار

مغمؽ / مستقؿ " عف االخر  ، وكؿ اطار يقترف بحاشيتيف عموديتيف ، 
الػػػى يمػػػيف الكتابػػػة ويسػػػارىا ، وكػػػؿ حاشػػػية مؤلمفػػػة مػػػف كممػػػات تحػػػػاكي 

 ى أعمى مف أسفؿ . الحاشية الموازية / المقابمة ليا بالتكرار ال
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/ المػاء ( ( بفعؿ الكينونة ) كاف( بداللة ) المطػررة اليواءتبتدئ ) سي
حيػػػث ) الحيػػػاة إال م بػػػو ( ، كبػػػؤرة تنبثػػػؽ منيػػػا ) الػػػدواؿ ( دركػػػاـ نػػػواة 
المكػػاف ) محمػػة الميديػػة فػػي الحمػػة ( بطريقػػة التػػدوير الكمػػي المنػػزوع مػػف 

 التفعيمة  . 
( عمػػى نحػػو مفػػارؽ لعتبػػة رة اليػػواء( مركػػز مػػدار) سػػيالمػػاء ويشػػكؿ )

( تتعامػػد حاشػػيتاف ف ىػػذه السػػيرة ويسػػارىا ) كمػػا قمنػػاالعنػػواف ، وعمػػى يمػػي
 تقطراف بدالالت الموت الموازية لمحياة بصيغة التقديـ والتأخير . 

ء ( ، يشػكؿ اليػواء وعمى نحو مفارؽ أيضا ف لعتبة عنواف ) سيرة الما
اح فييا الع قات السياقية بع قػات ) سيرة الماء ( بصيغة تنز مركز مدار

استبدالية كجزء مف لعبة االغواء وااليياـ والمكر الحميػد لتضػميؿ القػارئ 
 في الوصوؿ الى المعنى . 

( تتجمػى حفريػات الكتابػة فػي ) بكاايػات ابػف النمػا  وفي ) سيرة التػراب
رة ( ثػـ ) مقبػباف / عرفانيات السػيد حيػدر شػرقاف شماالف / ردمات الجومر جنو 

عبػػر سػػيرورة منتجػػة لعناصػػر الطبيعػػة الموازيػػة  (/ مشػػيد الشػػمسالييػػود 
 لدواؿ الكينونة : 

ػػػ " التػػراب الػػذي سػػرقو اليػػواء ، اليػػواء الػػذي بممػػػمو المػػاء ، المػػاء الػػذي 
 " .    جرا ف ، الحجر الذي استو  بالنارصار طينا ف ، الطيف الذي صار ح

( المتػػػػوازيتيف ، تقطػػػػر دواؿ البػػػػدء مػػػػف سػػػػيرة التػػػػرابمػػػػف حاشػػػػيتي )و 
 التراب والعودة إليو مف جديد . 

( الػػى حاشػػيتيف تقطػػراف بػػدالالت المػػاء المضػػادة وتسػتند ) سػػيرة النػػار
 لدالالت النار . 
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اف ىػذه السػػيرة المركبػػة مػػف دواؿ الكينونػة وعناصػػر الطبيعػػة الموازيػػة 
داخؿ ، وتقطير الدواؿ ليا ، قاامة عمى التدوير الكمي لنواة المكاف مف ال

 الساندة لو مف اليسار واليميف . 
نحػػػف ازاء رؤيػػػة مرآويػػػة ، تتخمػػػػمؽ فييػػػا االسػػػباب الموصػػػولة بػػػيف إذاف 

 الكينونات والدواؿ بدورة الحياة والموت في الطبيعة بسياؽ دااري . 
شػعري  -: وىي كتابة مركبة عمى وفؽ سياؽ سػير  بنية المدّونة ●

لسػػػػرد الػػػػى فقػػػػرات وجمػػػػؿ وشػػػػظايا ، تنحػػػػؿ فييػػػػا ، قاامػػػػة عمػػػػى تقطيػػػػع ا
الحبكػػػة الػػػى زمنيػػػة سػػػردية غيػػػر محكومػػػة بالتسمسػػػؿ المنطقػػػي لمػػػزمف ، 
ويمكػػػف التمثيػػػؿ ليػػػا بكتابػػػة " مدونػػػة بريشػػػة الخطيػػػب البغػػػدادي " لرعػػػد 

 ( .5فاضؿ " ) 
نات رعػػد فاضػػؿ ) مدونػػةُ  بريشػػة الخإ طيػػب البغػػدادي/ مدونػػة ف مػػدوم

نػة الشػاعر الطروسمدونة / الكتابة قطؼ الرؤوس/ مدونة ترويض / مدوم
/ آخر الشعراء الرواة ( تقـو الكتابة فييا بػالخروج عمػى القصػيدة الراوية_

"  ػكميػػػػػاف  ، وتشػػػػػتغؿ فييػػػػػا " تطريسػػػػػات الكتابػػػػػة " عمػػػػػى نحػػػػػو مغػػػػػاير لػػػػػ
، فإف كاف الكػوماز اسػتعار فييػا التػدوير حفريات الشعرية " لجبار الكومازلم

يمة ، والمعب عمى فضاء الورقة البصػري ، واسػتخداـ الكمي المنزوع التفع
ناتالمغػػة المشػػفمرة بالػػدواؿ ال ( رعػػد فاضػػؿ حافػػة ، فػػاف الكتابػػة فػػي ) مػػدوم

ليست مف جنس الخبر أو السيرة أو الرواية أو الواقعة أو الوثيقة ؛ وانما 
ىػػػي مركػػػب مػػػف كػػػؿ ذلػػػؾ ، حيػػػث تجػػػري فيػػػو المغػػػة بسػػػيؿ مجنػػػوف مػػػف 

    ليػػػذا فالشػػػعر فػػػي ىػػػذه  مخموطػػػة بالػػػدواؿ المجازيػػػة ،الوقػػػااع التاريخيػػػة ال
نات  كاذيب .نما يشمذب التاري  مف اتا  خ ، و ( اليؤر، ) المدوم
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( رعػػد فاضػػؿ بوصػػفو راايػػا ف نػػا الشػػاعرأ وعمػػى الػػرغـ مػػف نرجسػػية ) 
 ( . ) القطب مف الر حىوراويا ف ومرويا ف لو ، فإف ىذه ) اتنا ( تمثؿ 

نػػة بريشػػة الخط يػػب البغػػدادي " تشػػتغؿ كافػػة أنػػواع المجػػاز فػػي " مدوم
يػػة/ مػػف تشػػبيو وتخييػػؿ ، ممػػا تنفػػت  الرؤيػػا بػػأفؽ أوسػػع ذي دالالت متواز 
) أنػا متقاطعة بيف اليومي واالبػدي/ الػراىف والتػاريخي ، وعمػى مػرأ  مػف

الشاعر وامبراطوريتو النرجسية ( تجر  الوقااع المعاشة والمسكوت عنيا 
سػقوط الخ فػة فػي بغػداد ، وسػقوط بغػداد في سياؽ متصؿ متداخؿ مػف 

   تحػػػػػت أقػػػػػداـ الفػػػػػاتحيف ، وىػػػػػـ يػػػػػدخموف بغػػػػػداد ! " دخػػػػػوؿ السػػػػػيد عمػػػػػى 
 الجارية " : 

ػ " ... كأنو ) وقد مس  عف عيني غبار الظػ ـ ( بزمػر تػدىـ بيػوت 
تقطؼ رؤوس مموؾ سػومر وآشػور الماؿ واخر  تركب اكتاؼ الُمتحؼ و 

/ والبغداديوف كانوا يوؼ والتيجاف تدوسعمى المقى والس... وكانت وبابؿ
 في شغؿ مابيف نيابيف ومنيوبيف ..." . 

يػا مركػز مػدار المدونػة والرؤ ؿ الفعؿ ) رأ  ( المركػب مػف النظر ويشك
( المحظػػػػػة تحيػػػػػيف) ولمحظػػػػة الراىنػػػػػة كواجيػػػػة أماميػػػػػة، ( افػػػػي ) تػػػػػأويف

التاريخيػػػػػػة كواجيػػػػػػة خمفيػػػػػػة لسػػػػػػقوط بغػػػػػػداد ، وذلػػػػػػؾ باسػػػػػػتثمار االحالػػػػػػة 
 بالمعكوس : 

/ وىـ يدخموف  ينثر عمى مواكب الفاتحيف الذىبػ رأ  المستكفي باهلل
 بغداد كالعادة عمى الظ ـ . 

 ػ رأ  القااـ بأمر اهلل منفيا ف في عانة .
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يجػػوس مػػػدافف سػػود ، أبػػيض يقػػػود عمػػىف أ ػػػ رأ  بغػػداد ، رأس عمػػى
 العباسي . يا الكبير/ قصرىا / رصافتيا ميدانبغداد/ كرخيا

 ػ رأ  ورأ  حتى رأ  .

وثمة " ىوامش عمى حافة المدمونة " تسعى الى تصحي  طاقة الخطػأ 
 في التصحيؼ . 

إذا ف " تطريسػػػػات " رعػػػػد فاضػػػػؿ و " حفريػػػػات " جبػػػػار الكػػػػوماز تطػػػػرح 
الكتابة بقوة التوجو نحو االخػت ؼ مػع سػياؽ القصػيدة ، والخػروج عمييػا 

 بجماليات جديدة مف االزاحة والبدؿ . 

: وىي كتابة مركبػة عمػى وفػؽ سػياؽ أفقػي ، قاامػة بنية االنشطار ●
يػػة انشػػػطارية ، ينحػػؿ فييػػػا عمػػى تكسػػػير الخػػط وزمنيػػػة السػػرد بنػػػواة حوار 

الصػػػوت الػػػى تعدديػػػة صػػػوتية ، ويمكػػػف التمثيػػػؿ ليػػػا بكتابػػػة " القصػػػػااد 
 عشناىا .. لف نكتبيا " لكاظـ الحجاج . 

ى مػػػاتبقى / حكايػػػة وىػػػب فػػػي نصػػػوص كػػػاظـ الحجػػػاج " صػػػ ة عمػػػ
ر / لمعم م ػػػـ االخيػػػر لػػػوف / مااليمتمكػػػو الػػػدكتاتور يمتمكػػػو الشػػػاعالنصػػػراني

تشػػػػتغؿ الكتابػػػػة عمػػػػى البنيػػػػة البسػػػػتاف/ عجػػػػوز يحػػػػب مدينتػػػػو بػػػػاتمس " 
االنشػػػطارية ، التػػػي تنفػػػؾ بيػػػا الحبكػػػة الػػػى بػػػؤر حواريػػػة تتشػػػظى  فييػػػا 
الػدالالت والشخصػػيات ، ولكػف مػػف دوف تفػػريط بتبايػر المحكػػي شػػعرياف ، 

، ولكف ينبغي سؾف االنشطار ممموـ بالشد والتماليذا فالتشظي الناجـ ع
التمييز بيف العادي الذي يشغؿ ىػذه الكتابػة ، وكأنػو فػي غايػة العاديػة ، 

 وبيف المااية التي تمن  ىذا العادي خاصية شعرية .
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واف كانػػػػت خالػػػػدة سػػػػعيد ، قػػػػد أشػػػػارت ) فػػػػي المقدمػػػػة التػػػػي كتبتيػػػػا 
العمػػاؿ عبػػاس بيضػػوف ( الػػى " إف الشػػعر ىػػو الحيػػاة التػػي لػػـ تعشػػيا " 

اظـ الحجاج اشار أيضا ف عمى نحو مفارؽ الى أف " القصػااد ( فاف ك6)
 ( 7عشناىا .. لف نكتبيا " ! " )

 ولكف ىؿ " الشعر ىو الحياة " ؟ 
واف كاف كذلؾ عند الحجاج كاظـ وغير ذلؾ عند خالدة سعيد ، فػإف 

نػػو مجػػاز وتخييػػؿ الشػػعر كالسػػرد  ػػرب مػػف الكػػذب الموثػػوؽ بػػو   أل 
 وتشبيو . 

 : كتب يا! " نـ الحجاج في " القصااد عشناىا.. لف كاظليذا يتساءؿ 
 ػ ىؿ نحف موجودوف بالشعر ؟ أـ في الشعر ؟ أـ ىو الموجود فينا ؟  

الػذي الشػعر المكتػوب ، وانمػا " الشػعر  ليس -ومايعنيو الشاعر ىنا 
 ُيعاش وُير  وُيسمع " . 

أو نكتبػو نكتبو أحيانا ف ، كي الننسػاه .. ثـ يستدرؾ الشاعر : " ولكف
 لم ف لـ يعشو مثمنا أو معنا أو لـ ينتبو إليو أص  ف " . 

وقبػػػػؿ اف تتحػػػػوؿ ىػػػػذه الحواريػػػػة بػػػػيف الشػػػػاعر والقػػػػارئ الضػػػػمني أو 
 االفتراضي الى بنية انشطارية ، ير  الحجاج كاظـ :

 ػ " الشعر المكتوب جماؿ مسجوف "
 ولكنو ينقض الشفاىية بالكتابة :   

 مكتوب باتلواف ػ " الموناليزا .. شعر 
 عشُت  شعر " الموناليزا " قبؿ أفْ  ُترسـ        

 ! ذي تفومه  بو كاظـ الحجاج  شعر؟ولكف : ىؿ ىذا الك ـ ال 
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إنػػػػي اشػػػػؾ فػػػػي ذلػػػػؾ ، ولكننػػػػي ال أشػػػػؾم فػػػػي أننػػػػا ازاء شػػػػعر يخػػػػرؽ 
 الشفاىية بالكتابة ، رغـ اف ىذه الكتابة التتوسؿ المجاز والتخييؿ . 

ي خيػػالي الشػػعر الحقيقػػي قبػػؿ أف ُيرسػػـ   ويعممػػؽ فػػي ػػػ " أنػػا رأيػػتُ  فػػ
 متحؼ ! .. " . 

ي اتعمى ) عبػد الكػريـ وفي مشيد ثافٍ  يسأؿ الشاعر صديقو الكرد
 ( : محمد نادر

 ػ " ىؿ تحمـ مثمنا ياعبد الكريـ ؟ ! 

 لف أستطيع كتابة ابتسامتو الحزينة ، وىو يجيب : 

 أصواتا ف فقط !! " ػ أنا ال أر  صورا ف في أح مي ! أسمع 

وما يعنينا مف ىذا الشعر المراي والمكتوب : إنشطار البنية الحوارية 
، وكيػػػػػؼ تمػػػػػن  النثػػػػػر زمنيػػػػػة سػػػػػردية وتعدديػػػػػة صػػػػػوتية ، حتػػػػػى تجعػػػػػؿ 

ف بدت غاية في العادية .   القصيدة تتشكؿ بأفؽ الكتابة ، وا 

وفي ضوء ماتقدمـ مف فرضية وتوصيؼ ومعاينػة نصػيمة ، يتبمػيف لنػا ػ 
ف الكتابػػة ليسػػت مجػػرد شػػكؿ داؿ عمػػى جػػوىر يػػنقض شػػكؿ القصػػيدة أبػػ

يػػنقض فقػػط ، وانمػػا ىػػي نتػػاج نسػػؽ معرفػػي مػػف ثقافػػة وفضػػاء وتػػاري  ، 
، عمػػػى وفػػػؽ نظػػػاـ يتمأسػػػس بجماليػػػات سػػػياؽ القصػػػيدة بػػػالخروج عمييػػػا

 جديدة ، في تشغيؿ المفاصؿ المعطمة مف امكانات الكتابة الشعرية .
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  احاالت 
 / دار بدايات . س مف مقدمة / ديواف النثر العربيينظر : ادوني (0)
 ينظر : محمد بنيس / ويكيبيديا الموسوعة الحرة .  (1)
يحػػػؽ لنػػػا أف نعػػػد " الكتابػػػة " اطروحػػػة جديػػػدة موازيػػػة لقصػػػيدة   (2)

النثػػػرمف حيػػػث الػػػراىف الشػػػعري ، كمػػػا انيػػػا مرحمػػػة انتقاليػػػة جديػػػدة مػػػف 
د القصيدة " مف حيث " مابعػالكتابة الشعرية ، يمكف االصط ح عمييا ب

 موقعيا مف السياؽ التاريخي لحركية الشعرالعربي  .
/ مف الضاحؾ فػي المػرآة ؟ جريػدة االديػب الثقافيػة جبار الكواز  (3)

 . 2008/ آيار /  14( في  167ع ) 
لمدراسػػػات والنشػػػر  / دار نينػػػو رعػػػد فاضػػػؿ/ مخطوطػػػة المحنػػػة (4)

 . 159/ دمشؽ / ص 1والتوزيع / ط 
عمػػػػػاؿ الكاممػػػػػة التػػػػػي كتبتيػػػػػا خالػػػػػدة سػػػػػعيد ل : المقدممػػػػػة ينظػػػػػر (5)

/ الصادرة عف المؤسسة العربية لمدراسات والنشر لمشاعر عباس بيضوف
 / بيروت .

/ جدارية النيريف / تموز لمطباعة والنشر والتوزيع كاظـ الحجاج (7)
 . 75/ ص  2011/ دمشؽ / 

  التاسػػػع ورقػػة مقدمػػػة الػػػى الحمقػػة النقديػػػة لميرجػػػاف المربػػد الشػػػعري- 
 . 2012بصرة / ال

 
 
 



 021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 022 

 ٕ- قراءات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 024 

 ٖٕٓٓشعراء ما بعد 
 وجماليات الالمركزية الشعرية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 025 

الػػػى تشػػػكيمة مػػػف قصػػػااد  2003ختػػػزاؿ شػػػعراء مػػػا بعػػػد إ اليمكػػػف  
والمعرفيػة مجتزاة مف سياؽ شعري ينتموف إليو في تشك تيـ الشخصػية 

، ولكػػف يمكػػف مقاربػػة ىػػذه القصػػااد التػػي ال تخمػػو مػػف تمػػث تيـ الشػػعرية 
ية .  بالم حظة ػ والمعاينة النصم

وبغيػػة فيػػـ حركيػػة ىػػؤالء الشػػعراء ، والسػػياؽ الػػذي أحػػاط بيػػـ ، البػػد 
 ، ةمػػػف مسػػػتندات فيوميػػػة مسػػػتوعبة لنيػػػاتيـ الذاتيػػػة وتوجيػػػاتيـ الشػػػعري

بيػػا جماليػػات ال مركزيػػة الشػػعرية مػػا بعػػد وخاصػػة الكيفيػػة التػػي تشػػكممت 
 التغيير .

ومػػف ىػػؤالء الشػػعراء الػػذيف ظيػػروا خػػ ؿ السػػنوات العشػػر اتولػػى مػػف 
 االلفية الشعرية الثالثة :

/ عمى محمػػػود خضػػػيرالسػػػراي/ ميػػػثـ الحربػػػي/ زاىػػػر موسػػػى/حسػػػاـ 
/ أحمػد الييتػي وجيو / صادؽ مجيؿ/ مؤيد الخفاجي/ عمػر الجفػاؿعمي 

 / واخروف .
انييػػػار سػػػمطة لقػػػد تشػػػكؿ ىػػػؤالء الشػػػعراء بصػػػمت يحػػػيط بيػػػـ وسػػػط 

النمػػوذج   وتفكػػؾ النظػػاـ االبػػوي بفعػػؿ التغييػػر الػػدراماتيك  فػػ  بالدنػػا 
، ممػػا أتػػاح ليػػـ حريػػة االنعتػػاؽ ، والتمركػػز حػػوؿ ذواتيػػـ الفرديػػة والعػػالـ 

 باستق لية شبو تامة ، مف دوف حواضف آيديولوجية ومييمنات أبوية .
وقد زحزحت جماليات الالمركزية الشعرية ثوابت المرجعية الشػعرية 

وقداسػػػة الرؤيػػػا   بػػػالتمركز عمػػػى الػػػذاتو كزحزحػػػة سػػػمطة النمػػػوذج 
  واسػػػػترفاد جيا باليوتوبيػػػػاو   واسػػػػتبداؿ اآليػػػػديولبالتفاصػػػػيؿ اليوميػػػػة

المتخّيػػؿ باسػػتثمار المجػػازات العػػابرة لمغػػة   حتػػى لػػـ يعػػد ثمػػة قػػانوف 
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دة أو معيػار يسػتند إليػو مصػطمح   شػعر(   لدرجػة معيف يحكـ القصي
أصبحت القصيدة عند ىؤالء الشعراء تخ ع ف  نمّوىا الشعري لتطور 
الشاعر نفسو   وبػذا صػارت شػعرية القصػيدة وك نيػا مقّطعػات مؤلفػة 

 كة .مف نصوص متجاورة أو قطع مف نصوص مفكّ 
حمػػػػوؿ ورغػػػػـ اف ىػػػػؤالء الشػػػػعراء تشػػػػكمموا لحظػػػػة الحمػػػػؿ بػػػػالتغيير الم

الت المؤجمة ، فانيـ ينزعوف نحػو العػودة الػى الػذات ، ومحاولػة  ّم بالتحوم
تشػػػكيؿ العػػػالـ مػػػف حػػػوليـ وفػػػؽ تطمعػػػات ىػػػذه الػػػذات ، ولكػػػف الشػػػاغؿ 

 المركزي لنا :
ىػػؿ ىنػػاؾ خصػػااص تخوصػػف بيػػا ىػػؤالء الشػػعراء ؟ أي يمعنػػى ىػػؿ 

 إجترحوا نمطا ف جديدا ف مف الكتابة الشعرية ؟
ء الشعراء   قػد أنزلػوا المغػة مػف المتعػال  الػى واف كاف مالبية ىؤال

المتفان  مع ىشاشة الواقع   فما درجة تماى  ىػذه المغػة عنػدىـ مػع 
 دالالت الواقع الحافة مف التشظ  والتفكؾ واالنشطار ؟

ليسػػت المغػػة العاديػػة مشػػكمة ىػػؤالء الشػػعراء وحػػدىـ ، وانمػػا ىػػي نتػػاج 
لت بيا المغ ة مف وظيفتيا الب غية الػى أداة المحظة المعولمة ، التي تحوم

 تواصمية يومية حياتية .
 ولعؿ مف أىـ جماليات ال مركزية الشعرية :

سػػػتدعاء ، وااالحتفػػػاء بتفاصػػػيؿ الحيػػػاة اليوميػػػة، و الملعػػػُب عمػػػى الػػػداؿ 
، وشػػعرنة المحكػػي فػػي المغػػة ، وقبػػؿ ذلػػؾ غيػػاب االبػػومة المتخيػػؿ الػػوطني

 والتحررمف الحاضنة اآليديولوجية .
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التشػػظي ر لعناصكثػػر تمػػث ف أال مركزيػػة الشػػعرية  لكػػف جماليػػات ىػػذهو 
، بػؿ والعبػث واليػذياف الشػعري أحيانػاف ، ولكػف ال وتفتيت الواقعة الشػعرية

 يمكف اعتبار ىذه المحددات نيااية .
ونرم باف الروافد الفردية ليػؤالء الشػعراء تمتقػ  فػ  مصػب الكػاجف 

 بالخسارة والمحو والمػوت ميددا ت فوجد نفسو ا ت حّرر توّ المقموع الذي ت
وىنػػا يعتػػرؼ الشػػاعر  صػػوب المجيػػوؿ فػػ  البحػػث عػػف ذاتػػو   ف تجػػو

 حساـ السراي بذلؾ :
 " ىا أنذا .. أفتش وافتش عف ذاتي

/ ص 2010/ صػيؼ 1ظػر : مجمػة ) بيػت( عفي بؤبؤ مجيػوؿ " ين
151 

 " ينظػرخضير الخيار لو سػو  " خيػار خاسػر واف كاف عمي محمود
 الخيار لو أيضاف سو  : ف حساـ السراي ،إالـ يستيقظ ( ، ف: ) الح

 " ىكذا نعيش .. ىكذا نموت " مجمة ) بيت ( نفس المصدر
واف كاف السراي حساـ ميدمد بالخطر ، ويحتمػي بػو فػي الوقػت نفسػو 
، فإنو أكثر اقرانػو الشػعراء تمػث  ف لممصػالحة مػع الواقػع ونقضػيا فػي آف 

رة مػف الخػارج وينقضػيا مػف الػداخؿ، وبػذا ينػزع الصو  ، ليذا فيو ينشيء
( ولػػيس ولكػف مػػا يميمػػز الػػداؿ عنػده ىػػو) الػػوطف نحػو المعػػب عمػػى الػػداؿ،

 الداؿ غير المقيد بالمدلوؿ :
) وحده التراب بقيقو ( ، كما " ينظر عود ثقاب× ػ " عمبة ديمقراطية 

 اف السراي أكثر االنوات استشعارا ف لمخطروحجـ الدمار :
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 ف تسػتوعب ىػذا الحجػـ مػف الخػراب "أ" كيؼ يمكف لقصيدة نكتبيػا ػ 
 / الصفحة نفسيا.        ينظر : مجمة ) بيت( نفس المصدر

ليػػذا تجمػػع قصػػيدتو " بورتريػػو حيػػاة يػػؤطره الجيػػؿ " بػػيف نثرنػػة المغػػة 
حساسػػية أكثػػر بصػػيغة التشػػظي الػػداؿ وتكثيػػؼ تفاصػػيؿ الحيػػاة اليوميػػة ب

 ( مف الحافػات الحػادة مػف الواقػع،اية وال مرايةالمر إحساسية بالدالالت )
الػػذات بصػػيغة الػػذوات تحػػت االمحػػاء  –ليػػذا نبصػػر فػػي ىػػذه القصػػيدة 

 وااللغاء واالقصاء : 
 النياية كما البداية ىنا -

 الممحاة ماضية في االلغاء
 والمحو أنبؿ الصفات وأيسرىا         
 في تشابو صيروراتنا مع خط أقدارنا          

 تنفؾ ىذه الدالالت الحافة الى دالالت مباشرة .ثـ 
 صبية ييممموف لمس ح قبؿ كوب حميب في الصباح -
 ودرس الوطنية يدوس المتبقي مف نقاء التاري  ومعنى التحرر -

( مػػف سػػياؽ الجممػػة ، لػػيس االنتبػػاه الػػى موقػػع الفعػػؿ ) يػػدوس ونوجػػو
قصػػػداف  ، وانمػػػا بوصػػػفوتنبثػػػؽ منيػػػا دالالت السػػػحؽ القيمػػػي بوصػػػفو بػػػؤرة

 يتخطى دالالت محمولو التاريخي ، ليذا :
فالحيػػػاة ممنوحػػػة ليبػػػاء يػػػؤطره الجيػػػؿ إذا احتػػػاؿ عمػػػى االجفػػػاف  -

 والقموب
 وابت ىا بالدفف في قبابو
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وقػػػد امتػػػازت شػػػعرية حسػػػاـ بكيفيػػػة اختػػػراؽ تفاصػػػيؿ الحيػػػاة اليوميػػػة 
 بالعمؽ والمباشرة ، وتمؾ سمة فرؽ وامتياز تنوء بو ىذه القصيدة . 

، تمقؼ الشفرة المضمرة بشػعرنة اتذ  فػي كف عمي محمود خضيرول
    كيفيػػػة تشػػػكيؿ الداللػػػة الحافػػػة مػػػف المػػػوت ؛ فػػػي قصػػػيدتو " كػػػأف الليػػػؿ 

 قبمو " :
 ػ كأف جماعة مف الموتى أو الم اكة

 ينتظرونو كي يأخذوه معيـ
 حيث الرجعة أبدا ف 

                               كػػػػػػػػؿ خطػػػػػػػػوة يمشػػػػػػػػييا فػػػػػػػػي الممػػػػػػػػرات تسػػػػػػػػتعجمو ليسػػػػػػػػرع أكثػػػػػػػػر       ػػػػػػػػػ
أي مسػػافة تكفػػي لػػردـ ىػػذا الػػوحش واسػػكات فحيحػػو ؟ ينظػػر : ) الحػػالـ 

 يستيقظ (
ف يقػػوؿ مػػالـ تقمػػو أأمػػا فػػي قصػػيدتو " مشػػقة أف تعػػرؼ " ػ فقػػد أراد 

( )غيابيػػا ىػػيتعػػالؽ حضػػور الشػػاعر مػػع لغػػة الغيابالقصػػيدة ، حيػػث ي
 اتسى في زمف الفجيعة : مما يتخضمب الحزف بسواد الميؿ ، ومكابدة

 ػ البارحة
 حينما خرجت مف جسدي سالما ف 

 رأيتؾ تركضيف برداء أسود
 ودمعة أخيرة

 كاف الميؿ خمفؾ عمى أتـم سواده
 والري  خمفؾ تنب 

 ػ دربت وجيي عمى إبتسامة مقنعة
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 وصبر واض  المعنى
 يطوؿ مع الميؿ

الصػػػػػمت المشػػػػػحوف بأوجػػػػػاع فػػػػػي ىػػػػػذه القصػػػػػيدة اسػػػػػتنطاؽ توىػػػػػاج 
مة :ات  سامة لحظة االجوبة المؤجم

 ػ سألتؾ :
 كيؼ اسممت   ظيرؾ لسكيف صداو بيد الري 

 ونزفت عمرا ف بمسراتو
 كيؼ أبدلت اقواسؾ المممونة برماد االنتظار

 وشطرت القمب كتفاحة
 ػ سألتؾ كثيرا ف ، لكنؾ لـ تجيبي

 ىكذا ساعة بعد ساعة
 صدةانفقت سواد الميؿ ساىمة كغصف ينسحؽ بمسامير وا

يػؿ المػنغمـ  واف كانت القصيدة عند عمي محمود خضػير تسػترفد المتخم
بػالمحكي الػى شػعرية القصػيدة ، فػأف القصػيدة عنػد عمػي وجيػو تسػتدعي 
ػػػف  ػػػة فػػػرؽ بػػػيف م  الػػػواقعي المؤثػػػث بالمتخيػػػؿ الػػػى شػػػعرية القصػػػيدة ، وثم 

 يحكي وم ف يتخيؿ ؟
 ثواب " ىذه القصيدة شفافة بدالالت مؤنسنة :أإف " 

 ػ عرفيا دمعة دمعة 
 أمي التي تنمو أثوابيا السُّود في الغرفة المجاورة 

 ا تبدؿ القماش بالقماش واتسود باتسود 
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خوتيا بالدمع وأبا بالذكريات وحيف تضيؽ بيا الغرفة تمتػد أغصػاف  وا 
 بكاايا نحو غرفتي أ

، ولكػػػػف مػػػػف دوف عبػػػػث غؿ ميػػػػثـ الحربػػػػي بالمعػػػػب عمػػػػى الػػػػداؿوينشػػػػ
 : مجاني بالمدلوؿ

 ػ كما اعتادت التماثيؿ عمى التعب مف التحديؽ في االزمنة 
 حروب تمر وأخر  تأتي تصاف  الميتيف أنفسيـ 

 ليذا فالداؿ عنده مقيد بالمدلوؿ :
 ػ تتسع اآلف حسرتي عمييـ
 فأحضاني مبنية عمى الضـ

 أبكى وحدي
: آه .. فتكػرر الكػ ب ) اقػوؿ: / ينظر فيما أنا أسامر دنانيـ الفارغة

 29ػ  28( صباحين
ولكػػػف فػػػي قصػػػيدتو " اسػػػاليب اليػػػدوء المفػػػاجيء " ، تتشػػػظى النػػػاس 
والبنى واالشياء ، فالعنواف يشير عمى نحو مفارؽ لػػ " اليػدوء المفػاجت " 
لحظػػػة " االنفجػػػار المفػػػاجت " ، لدرجػػػة يطػػػاؿ التشػػػظي الشػػػكؿ الفيزيػػػااي 

ثير المقصود / لمقصيدة ، فقد تخمؿ بناء القصيدة : الفراغ المنقوط / التن
 التشتيت الذىني _ كداؿ عمى التشظي الناجـ عف االنفجار :

 ػ السيارة الواقفة .. تنفجر
 الواحد .. يصير اثنيف
 بااعة الورد .. تتفت 

 الموضوع الثاني في المقيى .. يتأجؿ
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 المفاتي  التي سقطت .. دار ودور
 الذي اشتر  ساعة .. يتعطؿ
 الطفؿ الذي ركض .. ينكسر

 بمبؿ رعد عبد القادر يتعجبػ 
 غياب المثقؼ يطوؿ

ورغػػـ اف ميػػثـ الحربػػي وحسػػاـ السػػراي ، والػػى حػػد مػػا احمػػد الييتػػي 
يمتقػػػػوف فػػػػي كيفيػػػػة المعػػػػب عمػػػػى الػػػػداؿ ، وخاصػػػػة فػػػػي العنػػػػاويف التػػػػػي 
يات قرااية بدرجة عالية مف االنزياح عف  اختاروىا لكتبيـ الشعرية كموجم

 معيار معيف :
ر الكػػ ب نبػػا: آه ... فتكػػا أقػػوؿ حػػده التػػراب / و حي ػ لميػػثـ الحربػػيرم

 ( ... والغبار يكنس ػ تحمد الييتي / أضحؾيقيقو ػ لحساـ السراي
ولكف ال يمبث اف ينكسر أفؽ الداؿ عندىـ بتفاصيؿ الحياة اليوميػة ، 
فأحمػػد الييتػػي رغػػـ انػػو لػػـ يكػػؼ عػػف العبػػث بالمعػػب عمػػى الػػداؿ ، فإنػػو 

يومية بامتيػاز ، ففػي قصػيدتو " تيويمػات مييأ تنو يكوف شاعر قصيدة 
( الى نصفيف كداؿ عمى تشػتت  " يشتغؿ عمى تجزاة الفعؿ )أراد العطش

 ) االرادة ( أوال ف ، و داؿ عمى ارادة التغيير ثانيا ف :
 ادحياة مثقوبة ليخفي ماسيجيء    أرػ 
 ادسماء تنفث عجوما ف لمظياري المتشابكة معنا   أرػ 
/ الشػوارع التػي لمدف العابثة / االشخاص المزيفوفا تغيير اسماء أرػ 

تااـ / الشػػػلميػػػات/ الصػػػحؼ ال بسػػػة لمباروكػػػاتتخػػػتـ اقػػػدامنا كػػػؿ يػػػـو با
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الفضػػػػػػػػاايات التحقػػػػػػػػتحـ أح منػػػػػػػػا المدسوسػػػػػػػػة تحػػػػػػػػت أضػػػػػػػػراس الخبياة/
 ادبالسرطانات المؤجمة  

/ فيػرس قية/ مارأيكـ/ الطبااع االربعة العراوفي قصااد)البيت والعاامة
؛ يسػػػتعيد الشػػػعر انفعالػػػو بيػػػدوء ، ( لزاىػػػر موسػػػىأو الػػػذاكرة لمنسػػػياف ..

ة وبيدوء ينسل تفاصيؿ الحياة اليومية ، غير اف ىذه التفاصيؿ تنزاح بقو 
ػػػب بالػػػداؿ المراػػػي ، وخاصػػػة تمػػػؾ التفاصػػػيؿ التػػػي ينػػػزاح التخييػػػؿ المخصم

 فييا الداؿ المألوؼ ضمف اطارماىو مألوؼ .
( احتفاء واض  بالتفاصيؿ المؤثثة ، ولكف البيت والعاامة) ةفي فصيد

 ىناؾ أكثر مف داؿ ينبغي أف نتوقؼ عنده :
 ىذا أبونا في الصورة  -

 يشعر بالممؿ مف الموت
ولكػػف القصػػيدة لػػـ تكتػػؼ بػػال مراي مػػف الػػداؿ ، وانمػػا تقػػـو بأرضػػنة 

 ىذا الداؿ بصيغة  المدلوؿ الموازي  لو :
 أبونا لـ يغادر االطار منذ اف ولد -

 بعد اف مات وطنياف  وحتى
ويشكؿ االستفياـ بنية مييمنة ، مثيرة لمحيرة والشؾ والتسػاؤؿ ، لػيس 
تف الشاعر اليممؾ سو  االسامة ، وانما تف االسامة مقاصد محمولة ، 

 بؿ ومحموالت مقصودة .
 ويمكف أف نمحظ ذلؾ في قصيدة " فيرس النسياف .. أو الذاكرة " :

 قبؿ انتصاؼ القمر في جيبؾ ؟أي ذاكرة تعيدؾ الى البيت  -
 أي نسياف ُيسم عؾ وساوس المغني وتقطمع اتوتار في جوفو ؟ -
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 .. ويدؾ في الفراغ ..أييا السكير. النسياف في يدؾ -
زة بػػػاآلحمر "  وتنػػػزاح الع قػػػات فػػػي قصػػػيدة " مػػػ ءات صػػػيفية مطػػػرم

 لصفاء خمؼ بصيغة االزاحة والبدؿ :
 ػ المشياة ىي الخوؼ مف المشيمة

 قاطع مرعب لصورة االشتياءػ أي ت
 في مشيتي ومشياتو ، بمشيتو ومشياتي

 يتعانقاف ..
وثمة التماعات صوفية وامضة مندغمة في لغة القصيدة ، غير انيػا 

 ال تكشؼ عف تجمياتيا االشراقية بوضوح :
 ػ يقوؿ صاحب اتلفية في لحظة اندماج صوفي بالغراـ :

 المشياة ىي الخوؼ مف المشياة
 نكفاء الذات عمى ذاتيا :إييا اتفؽ الصوفي مف خ ؿ ثـ ينكسر ف

 ػ أخاؼ أف يفاجاني وحيدا ف 
 أكوف وحيدا ف ف الأخشى أيباغتني..
 حيف أموت

      ، قػػػػد إسػػػػترفد المحكػػػػي فػػػػي قصػػػػيدة ف كػػػػاف عمػػػػي محمػػػػود خضػػػػيرا  و 
ف عمػػػػر إ" بصػػػػيغة اسػػػػتنطاؽ مػػػػالـ تقمػػػػو القصػػػػيدة ، فػػػػ"مشػػػػقة اف تعػػػػرؼ

ػرؾ مػف الجفماؿ فػي قصػيدتو " عشػاء  لضػيؼ الكػااف " ، جعػؿ السػرد يتحم
 خ ؿ حيوات المغة بحساسية متوىجة بقوة التخييؿ :

 ػ جرمبت  يوما ف اف تفت  الباب وتغمقو
 !فتحو وتغمقو فقط ، لتصطنع شخصا ف ت



 035 

 ػ تفت  الباب ، تدؽ عنؽ الجرس باصبعؾ
 ترحب بكؿ الصمت

 ضيؼ ثقيؿ عميؾ ، اليشرب مف نبيذؾ وال يفت 
 ؾأزرار قميص

كما اف ىػذا المتخيػؿ السػردي قػااـ عمػى كيفيػة بنػاء الػوىـ وىدمػو فػي 
 آف :

 تفضم الجمسة
 لف تناـ مجددا ف 

 لف تنتظر ضيفا ف 
 نت كااف رغـ كونؾأػ 

 كااف ينتظر موتا ف 
اف جماليػػػة ىػػػذه القصػػػيدة ال تكمػػػف فػػػي الكيفيػػػة التػػػي اسػػػتدرجنا فييػػػا 

التػي كانػت تتشػكؿ فييػا ، وال حتى في الكيفيػة ( الضيؼػ ) وأوىمنا بيا ب
حيػػػػوات المغػػػػة ، وانمػػػػا تكمػػػػف فػػػػي شػػػػعرية الفػػػػراغ الػػػػذي أثثتػػػػو القصػػػػيدة 
بالضيؼ الكااف الوىمي في حضوره المطمؽ الذي منػع عنػا رؤيتػو بفعػؿ 

 قوة التخييؿ .
وفػػي قصػػيدة " اح مػػؾ فػػي مركػػب نػػوح " لصػػادؽ مجبػػؿ الموسػػوي ، 

تشػػػكيؿ الجممػػػة  تتػػػراء  لنػػػا ماايػػػة الشػػػعر متموجػػػة بحساسػػػية مرىفػػػة فػػػي
 الشعرية :

 ػ يدري باف الماء يشرب وقتو
 رح  الظييرة بانعطافة حممو نحو النجوـ العارياتػ ج  
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 وظؿ ييذي كي يقبمؿ غيمة مرمت عمى أح مو
 ػ سكب النيار لكأس نـو ماشيا ف 
 ورأ  ىنا طيرا ف وساقية ترممـ ظمو

ػػػو انتبػػػاه  أحكػػػاـ القيمػػػة الػػػى اف ىػػػذه المقاربػػػة التعنػػػى بالمتمقػػػي ونوجم
وانمػػػػا تعنػػػػى بفيػػػػـ جماليػػػػات ال مركزيػػػػة الشػػػػعرية الوصػػػػفية والمعياريػػػػة، 

بقػػدر مػػاتعنى بالكيفيػػات التػػي صػػاغت جماليػػات  2003لشػػعراء مػػا بعػػد 
 ىذه الشعرية .

ت جماليػػات ىػػذه نىػػؿ تخوصػػويبقػػى الشػػامؿ المركػػزي لنػػا وليػػـ :
 الالمركزية الشعرية بنمط جديد مف الكتابة الشعرية ؟

 ىو الوجو اآلخر مف ىذه المقاربة ؟ذلؾ 
 – 1ممتقػػى قصػػيدة النثػر الثػػاني فػػي البصػػرة مػػف ورقػة مقدممػػة الػػى * 

 . 2012/ آذار / 2
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( بوصػفو 1)ص( لرعػد عبػد القػادرنص النصو ىذه القراءة ) تفيـ    
وص ميثولوجيػػػػػة ورسػػػػػموية شػػػػػعرية مركبػػػػػة مػػػػػف نصػػػػػ –ميتػػػػػا إشػػػػػكالية )

(  1993/ مستمة مف ) جوااز السنة الكبيسة ورغـ أنو أجزاء (،وطباعية
 –إشػكالية  –فيو عمؿ مكتوب بحساسية جديدة تطرح عمى ىػذه القػراءة 

 المشكمة واحدة : 
 لمف ينتمي نسؽ النص : لممؤلؼ أـ لمؤلفتو الثقافية ؟ 

ف كػاف الػنص و  أىػػي النسػؽ؟ فمػا طبيعػة داللػة  أقنعػة كثيػػرة،ـ اسػتخدا 
ماىويتػػو إالجناسػػية  ـ مضػػمرة أـ ليسػػت صػػريحة وال مضػػمرة ؟صػػريحة أ

مف أيف تبدأ أو تنتيي حػدوده النثريػة / الشػعرية  ؟مانوع بنيتو النصيمة  ؟
؟ نص مفتوح أـ نص مغمؽ ؟ مكتفػي بذاتػو أـ غيػر مكتػؼ ؟ قػااـ عمػى 

  أـ نػػص فضػػااي الشػػػكؿ  ؟ فضػػاء نصػػي لغػػويانفتػػاح داللػػي أـ انفتػػاح 
 لو ؟ 
( قبػػػوؿ ىػػػذه )القػػػػراءة تعنػػػيسػػػتجابة الفعميػػػة لقػػػراءة ىػػػذا النص،االإف 

لكشػػؼ مػػاينطوي عميػػػو  "،االخفػػاءناجمػػة عػػف نػػزع " طاقيػػة بالمخػػاطرة ال
النسؽ مف عيوب نسقية مخفيمة بتطريسات قاامة عمى كيفية إعادة إنتاج 

النص مصػنوع مػف كتابػات أف وخاصة  لمقروء الثقافي بالمحو والكتابة،ا
ا مػػع بعػػض فػػي تػػدخؿ كميػا أو بعضػػي ،متعػػددة مضػاعفة نتيجػػة ثقافػػات 
 ( . 2)حوار ومحاكاة ساخرة 

 نص النصوص : حدث التسمية 
اصػػطم  ( الػػذي 1993/ القػػراءة فػػي ) جػػوااز السػػنة الكبيػػةتػػر  ىػػذه 

 إشػػكالية نصػػوص مركبػػة،ص النصػػوص( بػػػ ) نػػ رعمييػػا رعػػد عبػػد القػػاد
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تف تسمية ىذا العمػؿ بػػ" نػص النصػوص " تسػمية تجمػب إليػو تصػورات 
بعػػػػػد  تتبػػػػػدمد تػػػػػدريجياف فػػػػػي ذىػػػػػف القػػػػػارئ، التمبث أفمسػػػػػبقة، افتراضػػػػػاتو 

 االنتياء مباشرة مف قراءة العمؿ .

ي ) نص النصوص (ليس  –وبفرضية أولى ة سامقة في ىـر بنية نصم
ىـر الى في الصعود  تدرمجةليس بنية نصيمة مانو كما  االدبية،االجناس 
 بؿ ىو ) نصوص متداخمة ( القواـ ليا . نصوصي،

الػى ( يسػتدعي ) نػص النصػوصاف نقػوؿ  ؽ ىذه القراءة،ولتوسيع أف
( ىػو ة عمى مجموعة نصػوص فػي ) جػامع نصػيالتسميانفتاح –الذىف 

( ولكػػف ) جػػامع الػػنص ( كمػػا أراد ليػػا منشػػيء العمػػؿ،صػػوص) نػػص الن
يسػػػػتدعي الػػػى الػػػذىف ويؤكػػػد عمػػػى التػػػػداخؿ جيػػػرار جينيػػػت فػػػي شػػػعرية 

 بالموضوع ... والصيغة، والشػكؿ،وتحديداتيا المتعمقة لألجناس النصي 
 ( 2وغيرىا . )

نثريػػػػة  –( مرسػػػمة شػػػػعرية ) نػػػص النصػػػػوصإف  –ثانيػػػػة   وبفرضػػػية
كمػػا طوطػػة( أي الصػػمة ليػػا بػػػ ) نظػػاـ المخ يوميػػة مفتوحػػة وغيػػر مغمقػػة،

غير المشروط بقواعد أو االنفتاح قاامة عمى  تنياأراد ليا منشت النص،
 قوانيف أدبية معينة . 

الطمػػػوح وحػػػده  ، فػػػإف ف ىػػػذه القػػػراءة مػػػع أي طمػػػوح مشػػػروعاورغػػػـ 
تف ،االجناسػػػية / ي ىػػػـر البنػػػى النصػػػيةاليكفػػػي لتخميػػػؽ طبقػػػة أعمػػػى فػػػ

كيػذا بحاجػػة الػى فعػؿ شػػعري مسػتوعب لػو ومتقػػدـ عميػو بإنجػػاز  طموحػاف 
 ع ف .    سيمااي داؿ عميو ف
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) تنازع االتجاىات مصطفى لػوتمتقي ىذه القراءة مع قراءة خالد عمي 
 ،) الػنص المفتػوح (ر مف اتياـ ( في فيـ ماُيقصد بػالمتعاكسة في الساا

إذ ) أف معظـ قصااد النثر التي عرفناىا باتساس ونعرفيا اليـو ، تقػـو 
النص المفتػوح ( واليقصػد راكمي فسيفسااي بحجة مايسمى بػػ)عمى بناء ت
نفتػػاح المغػػوي " إف جػػاز االنفتػػاح الػػداللي بػػؿ " اال ،المفتػػوح بػػػ ) الػػنص 
( لرعد عبد القادر نص النصوص( وىذا ماينطبؽ تماماف عمى)3التعبير()

 بوصفو النموذج اتكثر إركاماف فسيفسااياف .
( أراد أف يبحػػث عػػف شػػعرية ) نػػص النصػػوصإف  –وبفرضػػية ثالثػػة 

وفة لشػك نية التعبيػر بصػيغة الجػامع النصػي أو الػنص الجػامع غير مأل
انقمػػب بػػو ، فانحرفػػت بػػو الشػػك نية التجميعيػػة باتجػػاه الشػػك ني ، ممػػا 

، الق ػواـ ليػا ىي ميػة شػعرية الػى البحث عف شعرية النثر غيػر المألوفػة 
( مواضعة تعبيرية لمتاىة فضااية وبيذا المعنى يشكؿ ) نص النصوص

 قاـ بتدمير شعرية الشكؿ مف دوف صيانة شعرية لو.، وبالتالي 
 نص النصوص : تداوؿ السيماء 

( ف ) نػص النصػوصا( لقراءة فػي ) جػوااز السػنة الكبيسػةتر  ىذه ا
قػػػػااـ عمػػػػى تػػػػداوؿ سػػػػيمااي لعناصػػػػر ميثولوجيػػػػة سػػػػابقة آلنيتػػػػو الزمنيػػػػة 

 خية . يوالتار 
لخزعػػػؿ  (ينػػػا أف نبػػػدأ بػػػػ ) أناشػػػيد اسػػػرافيؿكػػػاف عم –وبفرضػػػية أولػػػى

( السنة الكبيسة) جوااز قبؿ نشر ، أي1984ر عاـ تنو صد(4الماجدي)
بعشر سنوات ، وقد تضػمف ) أناشػيد  1994عاـ ( )نص النصوصفي 

تشػػكؿ ( وىػػذه االشػػارات 5إسػػرافيؿ( ثمػػاف إشػػارات فػػي صػػفحتو االخيػػرة )
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ميثولػػػػػوجي مبكمػػػػػر لمصػػػػػادر ثقافػػػػػة  –ع مػػػػػات متقدممػػػػػة لػػػػػوعي سػػػػػيمااي
رت أ إذ أشػػا 5، 4أسػػرافيؿ الشػػاعر المعرفيػػة  ؛ وخاصػػة فػػي الفقػػرتيف ا 

مشػروع ( التي إقترض منيا رعد عبػد القػادر الفقرة الرابعة الى ) اتوفاؽ
كمػػػا سػػػنر  ذلػػػؾ فيمػػػا بعػػػد ،    تحػػػوير القصػػػيدة الػػػى شػػػكؿ ىندسػػػ  [

أومثمثػة موزمعػة الػى أجػزاء فاتوفاؽ : أشػكاؿ ىندسػية مربعػة أومسػتطيمة 
ُتمػػػػأل حروفػػػػػاف أو أعػػػػداداف ، وتمثػػػػػؿ طقسػػػػاف تعويػػػػػذياف مكتوبػػػػاف ، أمػػػػػا الفقػػػػػرة 
الخامسة ، فقد أشارت الى عالـ سحري قديـ يعتمد عمى مقابمة الحروؼ 

لتشػػػػػومؼ واتعػػػػػداد ، وعمػػػػػى ضػػػػػرب مػػػػػف الرياضػػػػػيات المعقػػػػػدة ، وذلػػػػػؾ 
ار االفػػػػراد أو مصػػػػا ( ومعرفػػػػة مػػػا تػػػػؤوؿ إليػػػوالمسػػػتقبؿ ) قػػػػراءة الطوالػػػع

 نصنافػػػػػػذت تفاصػػػػػػيؿ ىػػػػػػذه الفقػػػػػػرة فػػػػػػي)وقػػػػػػد ت، الجماعػػػػػػات أو الػػػػػػدوؿ
) الطوالع الفمكية ( جات متباينة مف المقابسة ، وخاصة (  بدر النصوص

 كما سنر  ذلؾ في سياقنا ال حؽ أيضاف.                                                      
( مػػػػػع ىػػػػػػذه النصػػػػػوصأي تنصػػػػػيص مػػػػػف تنصيصػػػػػات ) نػػػػػػص إف 

االشػػػارات اليخػػػرج عػػػف اطػػػار االسػػػتراؽ البصػػػري ، تف ىػػػذه االشػػػارات 
لػػػػػت الػػػػػى مفػػػػػاتي  آليػػػػػة ل شػػػػػتغاؿ عمػػػػػى تمػػػػػؾ االشػػػػػكاؿ اليندسػػػػػػية  تحوم

 وااليقونات السحرية . 
 –( في أناشػيده الميثولوجيػة أف ) إسرافيؿ/ الشاعر –ثانية  ضيةوبفر 

، لػػى الشػػػعرا( ت آيقونيػػػةيمااية  بوصػػػفيا ) ع مػػاأدخػػؿ التشمػػػك ت السػػ
ؿ الشػػػػعر إلييػػػػا ، ليػػػػذا ي حػػػػظ القػػػػارئ :  ف اتيقونػػػػات إولكنػػػػو لػػػػـ ُيػػػػدخ 

ع مػات  –السػيمااية تسػبؽ القصػااد الشػعرية ، وقػد إتخػذ إسػرافيؿ منيػا 
، بحيث بدت وكأنيا معزولة عف البنى الداللية ، وكأف إسػرافيؿ شك نية
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أيقونػػػػة  –التسػػػعة عشػػػرأناشػػػػيده الميثولوجيػػػة  أراد لكػػػؿ بػػػاب مػػػف أبػػػواب
سيمااية تشغؿ صفحة كاممة ، وتتألؼ ىذه الصفحة مف مسػتطيؿ تحػت 
الباب المرقمـ ، وفيو عنواف الباب ، ويميو مربع صغير يحمؿ ع مة في 
داخمػػو ، ثػػـ مربػػع يحمػػؿ تضػػميناف بصػػيغة االقتبػػاس أو جممػػة شػػعرية أو 

 عبارة أو كممة واحدة مف انشاء الشاعر نفسو .
فقػد  –( الشػعرية ، وليسػت النثريػة أنسػاؽ ) أناشػيد إسػرافيؿأما       

حتفظػػت بثوابتيػػا الشػػك نية ، وأعنػػي بيػػا ثوابػػت البنػػى التعبيريػػة الدالمػػة إ
نو لػـ يقػـ بتجريػد الشػعري إعمى القصااد بوصفيا أشكاالف شعرية ، ورغـ 

نػو أدخػؿ المغػة الشػعرية إف، ( شكؿ القصيدة  الداؿ مف شعرية الشكؿ ) 
/ ية ) الرقػى / اتدعيػة / التعاويػذالؽ صػيغي مػع المعػاني السػيماافي تع
    ، وبػػػػػػػػػذلؾ زحػػػػػػػػػزح  سػػػػػػػػػـ/ التراتيػػػػػػػػػؿ/ الطقوس/االيقونػػػػػػػػػات( وغيرىػػػػػػػػػاالط
نعطؼ بيا باتجاه ميثولوجي ابالميثالوجيا ، و  –أ المغة سرافيؿ/الماجديإا
 . 

( عمػػدت الػػى تػػأطير القصػػيدة باتيقونػػة ذف ) أناشػػيد أسػػرافيؿإ      
 . 1984السيمااية عاـ 

أناشيد إسرافيؿ( قادر مف د التمّقؼ رعد عب –وبفرضية ثالثة        
  فاشػػػتغؿ عمػػػى توسػػػيع مػػػدياتيا مفػػػاتيح االشػػػارات/العالمات/ الرمػػػوز

البنػػى  المجازيػػة واالسػػتعارية دوف أدنػػى تػػوّجس مػػف مخػػاطر تحريػػؼ
  الناسػخة  وتحريؼ البنى المنسوخة بالبنى الشعرية بالبنى السيماجية

  وأنمػا قػاـ بتحريػؼ الشػكؿ ـ يكتؼ بتحريؼ المغة بالمثولوجيالدرجة ل
 بالميثولوجيا   حتى انحرؼ بو باتجاه الشعري .
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الفرضػػيات السػػابقة ) حػػدث التسػػمية/  وبغيػػة البرىنػػة عمػػى صػػحة   
وغرافي بمس  طوبػف تقوـ ىذه القراءة ا( تقتضي الضرورة تداوؿ السيماء

 ( الجغرافية .النصوصلطبيعة تضاريس) نص 
  نص النصوص : عّينات طوبومرافية 

إسػتنطاؽ المقػروء مػف  –راءة وفؽ الفيـ بوصفو تأوي ف ىػوماتنتجو الق
 تطريسات النص مف خ ؿ ادحالة إليو والتأسيس لو .

مكانيػػػػة البرىنػػػػة عمػػػػى أف إأذف تنبنػػػػي إسػػػػتراتيجية ىػػػػذه القػػػػراءة عمػػػػى 
النصػػػػوص/ جػػػػوااز السػػػػنة/ البصػػػػري فػػػػي ) نػػػػص  –التنػػػػاص الشػػػػعري 

( تنسػ  فيػو الجمػؿ ى ) إسػتراؽ بصػري( لرعد عبد القادر قااـ عم1993
تحػػوير شػػكؿ القصػػيدة الػػى الشػػعرية التجسػػيدات البصػػرية وفػػؽ مبػػدأ ) 

ستنسػػػاخ سػػػيمااي إ( ، وقػػػااـ أيضػػػاف عمػػػى 6( مػػػف جيػػػة ) شػػػكؿ ىندسػػػ 
ميثولوجي ) أي نس  السيماء الميثولوجيػة ، ومسػ  المعنػى النػاجـ عنيػا 

 ، مف جية ثانية .( 
  ودعػػادة كتابػػة المقػػروء مػػف ) نػػص النصػػوص ( إختػػارت ىػػذه القػػراءة 

( معينػػة منػػو ، بحيػػث تتمظيػػر فييػػا أوجػػو التنػػاص ) عينػػات طوبوغرافيػػة
، وتتمظير فييا أوجو ميتشكي –شعري وماىو بصري  -بيف  ماىونثري 

 التناس  بيف ماىو شعري وماىو ميثولوجي .
وقبػػؿ قػػراءة ىػػذه العيمنػػات بسػػياؽ متػػدرمج ، سػػنبدأ بقػػراءة مانعػػدمه عينػػو 

( بوصفيا ) سيمياء عيف البومة( وىيلنصوصدالمة عمى مفتاح ) نص ا
ع مػة لغويػة رابطػة بػيف ) نػص( و) النصػوص ( لوجػود مفيػـو مصػاغ 

/ ج االضػداد بػيف ا الحريػة والصػرامةلشعر بػالنثر وفػؽ تػزاو سمفا لتزويل ا
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( ، وىورقـ محكوـ بشػعرنة لنظاـ أ لتخميؽ ) مااة نص مفتوحالفوضى وا
( ذاتيػػا . أنظػػر : سػػيماء كمػػا تقػػوؿ لنػػا ) سػػيماء عػػيف البومػػةالتيويػػؿ ، 

 . 36عيف البومة / ص
 –زاء تػػػزاوج إجناسػػػي يتخػػػذ مػػػف فوضػػػى النظػػػاـ الشػػػعري اأذف نحػػػف 

 نثري بنية إطارية لو .ال
اءة بمسػػ  عين ػػات مقترحػػة مػػف) مااػػة( تبػػدأ ىػػذه القػػر  ةومػػف ىػػذه العمينػػ

 –وىي عيمنات ذات تقنيات ) بصػرية نص مفتوح في )نص النصوص( 
طباعة ( متداخمة تخمو تماماف مف ع مات الوقؼ ، والفواصؿ  –تشكيمية

( وبغية عدـ تشتيت ذىف القارئ بيا ، ستكتفي ىػذه القػراءة 7، والنقاط )
نقػؿ الفعػؿ  –دسػتحالة  –باالشارة الى بعض ىذه العينمات الطوبوغرافية 

البصػػري ليػػا الػػى فعػػؿ تصػػويري عمػػى ىػػذه الورقػػة ثانيػػة ، ليػػذا تفتػػرض 
 راءة بأف القارئ عمى بينمة منيا : ىذه الق

 5* تذكرة في الشعر والسمـو / ص 
 59*  ممصؽ ميثولوجي عمى طعاـ الشاعر / ص         
  49*  مرآة الزواؿ / ص        
 28الشعرية / ص –*  صيدلية الساعة         
 34* قطة الوجود / ص        
 التناسا التناص / 

و ىػذه القػراءة نات الطوبوغرافية ، توج، يم في ضوء تحديد مواقع ىذه الع
 عناية القارئ الى مستوييف :

 / االستراؽ البصريالتناص الشعري  -أ 
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د تقنيات الرؤية البصرية تؤدي الى تنوع عدم إف ت–تفترض ىذه القراءة 
ف امسػػػػػتويات الرؤيػػػػػا الشػػػػػعرية بتخميػػػػػؽ صػػػػػياغات جديػػػػػدة ليػػػػػا ، غيػػػػػر 

مػتص المسػتويات الشػعرية ، التقنيات البصرية في ) نص النصػوص ( ت
ف اؿ الخاصػػػية الشػػػعرية الػػػى خصيصػػػة بصػػػرية ، وىػػػذا يعنػػػي ممػػػا تنحػػػ

/ الت قػػي/ التقػػاطع/ دود التػػداخؿ/ التفاعػػؿالتنػػاص يخػػرج بػػالنص مػػف حػػ
التشػػػابو التطػػػابؽ  /ر النصػػػي الػػػى حػػػدود التناسػػػ / التماثػػػؿب/ العػػػاالتػػػذكمر

 بصري . ؿ التناص مف تفاعؿ شعري الى إستراؽوم النصي ، أي يتح
ف آليػػة االشػػتغاؿ إورغػػـ أف لغػػة الػػنص تشػػتغؿ فػػي بعػػد آلػػي حػػر ، فػػ

ػػػػد ضػػػػمف تقنيػػػػات بصػػػػرية تػػػػتحكـ بيػػػػا عمػػػػى إمتػػػػداد المسػػػػاحة  ىػػػػذه تتجمم
: خػػػط االفػػػؽ/  الطوبوغرافيػػة لمػػػنص ، ومػػػف أىػػػـ ىػػػذه التقنيػػػات البصػػػرية

/ المسػػاحة الشػػكؿ البيضػػوي/ مجػػزوء الػػداارة /المربػػع/ المسػػتطيؿ/ الػػداارة
 بالكتابة .  / الرسـ احة البيضاء/ ثـ الكتابة بالرسـالمس الظمية /

ؿ سػػػعيد ) ومػػا الكتابػػة عػػػف طريػػؽ الرسػػـ سػػػو  آيقػػوؿ شػػاكر حسػػف 
وىي اتولى تتعامؿ مع الذىف والتصور،  إحكاـ التداخؿ بيف ) تقنيتيف (

/ والثانية تتعامؿ مع ادحساس البصري واالنفعاؿ ، وىػي الكتابة والقراءة
 (   8اف والخطوط واالشكاؿ (.)الرسـ باتلو 

( لمكتابػػة بالرسػػـ الصػػي  االسػػتعارية لػػػ ) نػػص النصػػوصىػػذه إحػػد   
 أو الرسـ بالكتابة . 

ف كػػاف آؿ سػػعيد إسػػتبدؿ النصػػوص المغويػػة بنصػػوص مرسػػومة ، ا  و 
ف رعد عبد القػادر بوصػفو منشػت الػنص إسػتبدؿ النصػوص المرسػومة إف

بنصػػػوص لغويػػػة ، ثػػػـ مػػػزج بػػػيف شػػػكؿ القصػػػيدة والصػػػورة البصػػػرية بعػػػد 
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فػػي محاولػػة لتعػػويـ التفاعػػؿ  تحػػوير شػػكؿ القصػػيدة الػػى شػػكؿ ىندسػػ 
 اص .تنبصرية متداخمة بال –النصي في بنية شعرية 

عبػػد القػػػادر لتقنيػػػات  ولكػػف قبػػػؿ االسػػتدالؿ عمػػػى كيفيػػػة إسػػتعارة رعػػػد
ؿ سػعيد أوالف ، وكيػػؼ آالرؤيػة البصػرية مػف رسػـو وكتابػػات شػاكر حسػف 

( لخزعػؿ تػاب )أناشػيد أسػرافيؿ) مفػاتي  اتوفػاؽ السػيمااية ( مػف كتمقؼ 
ػػػص عمػػػى الط سػػػـ والطوالػػػع الفمكيػػػة مػػػف  الماجػػػدي ثانيػػػاف ، وكيػػػؼ تنصم

 ء الى أف ) نص ار قنوجو عناية ال –اف لثكتاب ) أبي معشر الفمكي ( ثا
تعماؿ أقصػى ( قااـ عمى أسنصي تراكميمجممع )عف ( عبارة النصوص

البصري مف حيث االقتراض النصي ، لدرجة  –سياقات التناص الشعري
ينحػػرؼ التنػػاص بمػػا ىػػو شػػعري باتجػػاه نثػػري خػػارج الشػػعر مػػف جيػػة ، 
ويتػػورط الشػػاعر بالتنػػاص لدرجػػة لػػـ يميمػػز بػػيف حػػدود االسػػتراؽ البصػػري 

 تراؽ النصي مف جية أخر  .واالس
أىـ عناصر منظومة الكتابة بالرسـ  –مف ىنا ينبغي أف نفحص أوالف 

سػػػػػعيد ، تنيػػػػػا دليػػػػػؿ القػػػػػارئ  آؿ/ الرسػػػػػـ بالكتابػػػػػة عنػػػػػد شػػػػػاكر حسػػػػػف 
( ، إذ يقػػوؿ مػػف جػػوااز السػػنة الكبيسػػة -النمػػوذجي لػػػ ) نػػص النصػػوص

 آؿ سعيد :
فطبعت الكتابة مستبدالف  ... ) أني قمبت منطؽ االشياء منذ البداية ، 

النصػػػػوص المغويػػػػة بنصػػػػوص مرسػػػػومة ، وكػػػػأني كنػػػػت أود أف يحػػػػاوؿ 
القػػارئ لمكتػػاب أف يقػػرأه ، وكػػأف الرسػػـو ) مقػػاطع ( قصػػيرة تحتػػوي عمػػى 

نػة بأبجػدي يؽ مثػؿ ( تفػار . . .ات غيػر مألوفػة ىػي تفػاريؽ )نصػوص مدوم
ؾ ، فكانػػت ومػا الػى ذلػالوحػدات الزخرفيػػة ، و  النقػاط والخطػوط المتقطمعػة
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( مػف التخطيطػات تعػيش وجودىػا المغػوي مػف خػ ؿ تمػؾ كؿ ) تخطيطػة
لػػػت أف أسػػػتخدـ ، أي أنػػػي حاو بجػػػديات التشػػػكي ت إذا صػػػ  التعبيػػػراال

( والخط كما ىو معروؼ تنوع معنى )النقطة( أو الوحدة الصغر  )لمخط
ىندسياف وفمسفياف يتألؼ مف عػدة نقػاط متسمسػمة ... أقػوؿ أنػي حاولػت أف 

خدـ تفػػػرمع تمػػػؾ النقػػػاط التػػػي تكػػػوف بشػػػكؿ أسػػػيـ متتابعػػػة أو خطػػػوط أسػػػت
حاولت أف أستخدميا  –متقطعة أو أعداد ، حتى حروؼ أبجدية مفرطة 

 (9لتكوف صورة عامة لمموضوع المرسـو ( .)
ف الكتاب المقصود في ىذا التضميف ىو ) الحرب والس ـ (  إ –أوالف 

الفنيػة  –الصػي  المغويػة  ( وىو إحػد  10ؿ سعيد نفسو )آلشاكر حسف 
 / الرسـ ( .في ) الكتابة

ص ) نص النصو ف ) جوااز السنة الكبيسة( التي توجمت بػإ –وثانياف  
الفنيػػة  –بوصػػفيا إحػػد  الصػػي  المغويػػة ( إقترنػػت بػػػ ) الكتابػػة/ الرسػػـ( 

نطمقػت ا( فأقامت عمييا بنيتيا النصوصية ، ومنيا مف ) الحرب والس ـ
بصرية ، وخاصة  –فنية بصي  شعرية –شك نية لغوية في البحث عف 

/ الرسـ ) الكتابة( لـ تخرج عف إطاريسةف نصوص ) جوااز السنة الكبا
 ؿ سعيد .آ( لشاكر حسف 

جينػػة التػػي كػػاف ينمػػو فتػػرة الحضػػانة الي –وتسػػتدعي إشػػكالية التنػػاص
( بصػػػػيغة االسػػػػتراؽ البصػػػػري لمنصػػػػوص ويتشػػػكؿ فييػػػػا)نص النصػػػػوص

، وتسػػػػتدعي حساسػػػػػية ودرجػػػػة االسػػػػػتغراؽ الشػػػػعري فييػػػػاو ، التػػػػي سػػػػبقت
نية ( بيف االشارات اآليقو لكيفية التي مزج بيا ) نص النصوصالتناص ا

مػػػف النصػػػوص  ( والرسػػػـو الشػػػبيية بالمقػػػاطعالشػػػاعرإسػػػرافيؿ شيد )أنالػػػػ
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نػػػة  لػػػػ : ) آؿ سػػػعيد الفنػػػاف ( ، والط سػػػـ  والطوالػػػع الفمكيػػػة تبػػػي المدوم
 معشر الفمكي .

بػػؿ تحديػػد أوجػػو التنػػاص القػػااـ عمػػى كيفيػػة إسػػتعارة رعػػد عبػػد ولكػػف ق
القادر لفنية شاكر حسف آؿ سعيد بصيغة نس  ظػ ؿ رؤيتػو البصػرية ، 

( في أنو تفاعؿ نصي ف ىذه القراءة تفيـ )التناصإالبد مف االشارة الى 
أو حوار نصي ) وىكذا يصب  مصطم  التنػاص أو التفاعػؿ النصػي أو 

وأتجػاه ىػذا الػتحكمـ ىػو  –بػالعكس كمماف بالنص وليسالتداخؿ النصي متح
الػػذي يحػػدمد آليػػة التوليػػد فػػي اتدب ، التػػي ليسػػت ىػػي إعػػارة أو نقػػ ف أو 
تضميناف أو إقتباساف تف كؿ أنماط االقتػراض ىػذه تػتـ تحػت رقابػة الػوعي 

. بػيف النصػوص فػي لحظػة الحمػؿ بػنص مػا(، بؿ ىي تداخؿ غير واع 
(11) 

ذف ىذه القراءة مع التناص كمصطم  وداللة وآلية إشػتغاؿ ، ولكنيػا إ
ضػػد التنػػػاص القػػػااـ عمػػػى أنمػػػاط التناسػػػ  االسػػػتعاري ، ومنيػػػا االسػػػتراؽ 
البصري الذي يفضي إلى إمتصاص أو إجترار النصوص اتخر  بدوف 

ا نعػداـ ىػذإجدالي بينيما ، وقد أدم  غياب أو تحاور أو تفاعؿ أو تزاوج 
ع النصوص اتخػر  أف يقػع فػي  ( ملجدلي لػ ) نص النصوصالتحاور ا
 "  . االستسراؽ النص " مأزؽ 

وعمػػى وفػػؽ ىػػذا الفيػػـ يمكػػف تأشػػير تقنيػػات الرؤيػػة البصػػرية لشػػاكر 
فيػػػة التػػػي تػػػـ فييػػػا لػػػػ )نػػػص ؿ سػػػعيد باالسػػػتدالؿ بيػػػا عمػػػى الكيآحسػػػف 

ػػػص  -النصػػػوص( ا شػػػعرياف بصػػػيغة االقتػػػراض المعرفػػػي/ عمييػػػأف يتنصم
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، ومف لبصري/ وبالتالي االمتصاص النصي/ االستراؽ ا ؼ الفنياالست
 أىـ تقنيات ىذه الرؤية البصرية :

" مقػػاطع  "/ الرسػػـو داؿ النصػػوص المغويػػة بنصػػوص مرسػػومةسػػتبإ)
/ الخطػوط المتقطعػة نػة / تفػاريؽ الخػطوم وي عمى نصوص مدقصيرة تحت

متقطعػة  أو خطػوط –/ نقػاط بشػكؿ أسػيـ متتابعػة والوحدات الزخرفيػة –
 / أعداد / حروؼ أبجدية مفرطة ( .
لػػػـ يكتػػػؼ بإدخػػػاؿ أبجػػػديات المغػػػة ( ولكػػػف منشػػػت ) نػػػص النصػػػوص

نمػا جعػؿ ا  البصرية لشاكر حسف آؿ سػعيد فػي مصػفاة مشػغمو النثػري ، و 
 لغػػػػػة الكتابػػػػػة تتحػػػػػرمؾ مػػػػػف خػػػػػ ؿ االبجػػػػػديات التشػػػػػكيمية ، فضػػػػػ ف عػػػػػف

/ اتسػػيـ التػػي اطػػةاالسػػتراؽ البصػػري لمنقطػػة/ الخػػط / اتبجديػػة / الخط
إشػػػتغؿ عمييػػػا آؿ سػػػعيد ، كمػػػا أنػػػو إقتػػػرض مػػػف جػػػواد سػػػميـ : االشػػػكاؿ 

ؽ شػػكؿ ىندسػػي وشػػبو ىندسػػي : كػػاتفؽ/ اليػػ ؿ/ الي ليػػة والمربعػػة وفػػ
/ القوس أو مجزوء الداارة ، كما إقترض أيضاف مف محمد البيضة/ الداارة

الو رسـو في أعممير الديف : الكتابات واالشارات : كاالسيـ والدواار وال
 إنسانية . –الستينية بوصفيا بنى تعبيرية

فػػػػػػة مػػػػػػف ( بأنمػػػػػػاط مختمىكػػػػػػذا يقػػػػػػـو التنػػػػػػاص فػػػػػػي)نص النصػػػػػػوص
، ومنيػػػػػا االسػػػػػتراؽ البصػػػػػري عمػػػػػى وجػػػػػو االقتػػػػراض المعرفػػػػػي، والنصػػػػػي

 ( ؟!ذف ما الذي تبقى مف ) نص النصوصاالتحديد .. 
( : نصػػوصمػػف طوبوغرافيػػة ) نػػص ال –يمكػف أف يتبػػيمف القػػارئ أكثػػر

اتبجديػة فػػي صػػياغة  –/ التخطيطػػاتاالشػكاؿ البصػػرية –كيػؼ تحكممػػت
 النص ذاتو بدرجة  طاغية .
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أمػػا االشػػتغاؿ عمػػى تخطػػيط وتظميػػؿ وتبيػػيض المسػػاحات والمسػػافات 
واترضيات البصرية ، وكيفية توزيع وتنويع الجمؿ الشػعرية فييػا ، فيػي 

ؿ النظػػػاـ المغػػػوي فػػػي تعػػػد ب غػػػة شػػػك نية فػػػي المغػػػة التشػػػكيمية : كإدخػػػا
حػ ف  نظاـ تشكيمي ، وبالعكس كالنظاـ الجديد لجواد سػميـ الػذي قمػدمـ فيػو

     ( ولكػػػػف منشػػػػت 12( )) المغػػػػة التشخيصػػػػيةوسػػػػطاف ) مػػػػابيف الزخرفػػػػة ( و
( لـ يفعؿ ذلػؾ أو يفعػؿ العكػس ، النػو آثػر أف يتحػرؾ ) نص النصوص

لبصػرية مػع المخيمػة في ُبعد آلي حر الشكؿ لو ، وذلؾ بتشغيؿ الرؤيػة ا
/ طباعيػػػة حريػػػؼ شػػػكؿ القصػػػيدة بحرفيػػػات ىندسػػػية/ آيقونيػػػةالشػػػعرية لت

( كصػػػوت داللػػػي وسػػػط دااػػػرة مظمممػػػة بػػػػ ) شػػػبؾ طبػػػاعيأف( خداـ )تسػػػإك
مة ( المستورة تعمو سمسػ) أف، كما أف ىذه الػمحيط كونيممفوظ مستدير ب

مسػػػػتويات متنوعػػػػة مػػػػف التشػػػػكي ت مػػػػف الجمػػػػؿ، وىػػػػي موزمعػػػػة ، وفػػػػؽ 
صػػرية : عموديػػة/ أفقيػػة/ متقاطعػػة/ متوازيػػة ، كمػػا تتخمميػػا مسػػاحات/ لبا

نما ا  ، و وحي بصمت يحيط بالمقطع أو الجممة/ فجوات بيض التمسافات
ة ( وبنيػػة تػػوحي بنسػػيل غيػػر منظػػور بػػيف بنيػػة السػػواد ) اتبنيػػة الك ميػػ

 الصامتة ( . البياض ) المساحات

ىػػػػذه التقنيػػػػات تفػػػػت  ف ، تظميػػػػؿ والتبػػػػيض: ل شػػػػتغاؿ عمػػػػى التنعػػػػـ
/ المكتػػػػػوب طػػػػػوط المتقاطعػػػػػة بػػػػػيف الكػػػػػ ـ والصػػػػػمتالمجػػػػػاؿ لتأمػػػػػؿ الخ
المحذوؼ والمحروؼ وفؽ جدلية البحث عمػا وراء المغػة والمسكوت عنو/

، وعف الحضػور عنى النصي عف المراي في ال مرايأو خارج إطار الم
يف لمعاينػػػػة النصػػػػيمة ليػػػػاتبااب ، غيػػػػر أف ىػػػػذه القػػػػراءة التعنػػػػى فػػػػي الغيػػػػ
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، وكػػذلؾ والبيػػاضيػػذا فالخاصػػيات النصػػيمة الجديػػدة : كالظػػؿ ، لالبنيتػػيف
 الى قراءة أخر  .المحذوؼ والمحروؼ والفراغ بحاجة 

ؿ/ البيػػػاض تتماثػػػؿ مػػػع ولكػػػف االشػػػتغاؿ عمػػػى تنويػػػع مسػػػتويات الظػػػ
أف آلية ، ونكرر ثانية التشكيمي –/ الضوء في الفف البصري توزيع الظؿ

( زاوجػػػػػت بػػػػيف الصػػػػػيغتيف فػػػػي محاولػػػػػة االشػػػػتغاؿ فػػػػػي)نص النصػػػػوص
لتحريػػػؾ الصػػػورة البصػػػرية بمخيمػػػة شػػػعرية ، ونقػػػؿ الفعػػػؿ البصػػػري الػػػى 

) نػػػػص الم أف ىػػػػذه القػػػػراءة تشػػػػددم فػػػػي ضػػػػوءمسػػػػتو  الفعػػػػؿ الرؤيػػػػاوي ، إ
النصوص ( عمى أف القصيدة التي تقػدـ الجمػؿ الشػعرية فػي تخطيطػات 

وازيػة لمتجسػيدات االسػتعارات المفظيػة م -بصرية يفترض أف تكوف فييػا 
 البصرية .

  الناسا  الشعري و المنسوخ الميثولوج 

الميثولوجيػػػػة فػػػػي )نػػػػص النصػػػػوص(  –تبمػػػػ  االسػػػػتعارات السػػػػيمااية 
درجة عالية مف الكثافة ولكف مف دوف تثمير ميثولػوجي ليػا ، ليػذا فيػي 
تممر بمرحمتيف : مرحمة نس  المعنى الميثولوجي لمع مة ، ومرحمة مس  

ف الناسػػ  اليخػػرج عػػف إطػػار المنسػػوخ باتسػػاس ، ا، غيػػر  ىػػذا المعنػػى
ع قػا ت سػياقية تجممػدت  –مما جػاءت الع قػات بػيف الناسػ  والمنسػوخ 

ممػػػػػا تقولبػػػػػت المعػػػػػاني د مجػػػػػاورة الناسػػػػػ  لممنسػػػػػوخ المشػػػػػومه، عنػػػػػد حػػػػػدو 
 المنسوخة في قوالب قاموسية معجمية .

منسػوخ قبػؿ ويمكف التحقؽ مف مجػاورة الشػعري الناسػ  لمميثولػوجي ال
 البرىنة عميو مف خ ؿ االشارات اآلتية : 
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       تشػػػػػػػػػتغؿ عمػػػػػػػػػى آليػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػوير )مػػػػػػػػػرآة الػػػػػػػػػزواؿ(ف إ*  
( لمشي  عمي أبو )مرآة البروج والطوالع( في )الطالع الحدسي

( الجدوؿ التربيعي أوالف اهلل المرزوقي مف حيث )شك نية حي
 ر الطبيعػػة اتربعػػة الػػواردة فييػػا ( عناصػػ) نسػػ ، ومػػف حيػػث 

 .( ثانياف ) الناري/ المااي/ اليوااي/ الترابي

 قاامػػة عمػػى نسػػ  صػػورة تخطيطيػػة فػػي ف )قطػة الوجػػود( إ
كتاب ) الطوالع واالبراج ( تبي معشر الفمكي بأنسػاؽ نثريػة 

 قاامة عمى االستراؽ البصري .

نسػػػبة لػػذلؾ تشػػػكؿ السػػيماايات الميثولوجيػػػة فػػي ) نػػػص النصػػوص ( 
عاليػػػة ، بحيػػػث إمتصػػػت شػػػعرية الػػػنص وأفرغتػػػو مػػػف محتػػػواه الشػػػعري ، 

ػػو عنايػػة القػػارئ الػػى التفاصػػيؿ اتخػػر  : كات سػػماء ذات ويمكػػف أف نوجم
، وكذلؾ الوقااع واالع ـ ذات السػمات الدينيػة السمات الذاتية الشخصية
 الميتة . –رومية ( القديمة  –العرفانية في المغة ) اآلج 

 ( ؟!تبقى مف ) نص النصوصأذف مالذي 

صيصات شبو شعرية عبارة عف نُ إف ماتبقى مف ) نص النصوص ( 
تشكؿ نسبة ضايمة بالقياس الػى العيمنػات الطوبوغرافيػة التػي تتػألؼ منيػا 

 المساحة النصيمة وفؽ النسب التالية :

/ أثنػا / عشػروف شػك ف ىندسػياف وأبجػدياف أحد عشر مقطعػاف نسػبياف رايسػياف 
معقوفػاف/ أحػد عشػر قوسػاف مفػرداف ومزدوجػاف/ سػبعة عشػر خطػاف عشر قوسػاف 
 / وأكثر مف أربعيف رقعة  بيضاء .أفقياف وعمودياف 
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النصوصػػية أفضػػت الػػى نتػػاال مذىمػػة  –ف كانػػت ىػػذه الطوبوغرافيػػةا  و 
بوصفيا إشكالية نصيمة ونصوصية مركبة ناجمػة عػف فضػاء ىي مػي  –

( الينتمػ  الػى أيػة سػاللة أف   نػص النصػوصالقوـ لو ، فمعنػى ذلػؾ 
 ، وليذا فاف ماتؤوؿ إليو ىذه القراءة :إجناسية 

ف أي نص ينمػو ويتشػكؿ لحظػة الحمػؿ خػارج الػرحـ الػذي ينتمػ  إ
 ىو نص ىجيف . –اليو 

ولكػػػف ىػػػذه القػػػراءة التخفػػػي إنحيازىػػػا الػػػى قابميػػػة تنافػػػذ اتشػػػكاؿ فػػػي 
مف جانب  نيا تشدمداإمكانية تخميؽ نص شعري جديد مف جانب ، غير 

ف غياب الوعي الشعري في كيفية تخميؽ النص الشعري وفؽ اثاف عمى 
ؿ / التناص المعرفي تقود الػى مسػ  جماليػة الشػكاالجناسيالتنافذ صي  

ػية لقػيـ / تجػذير االشعري / طمس اليوية السيمااية/ تشويو الس لة النصف
 / وأخيراف تعويـ شكؿ المحتو  .الوىمية في شك نية التعبير

 

  احاالت 

لػى لميرجػاف الكميػت الثقػافي مػة الػى الحمقػة النقديػة االو دم ق* ورقة م 
 .2011/  12/  2 – 1/ ميساف / لمفترة مفاالوؿ

/ نػص النصػوص 1993/ بد القادر/جوااز السنة الكبيسةرعد ع (1)
 .1994آذار /  –شباط  – 2( ؾ3،  2,1/ مجمة االق ـ / ع )

 روالف بارت / نقد وحقيقة / ترجمة : منذر العياشي /  (2)
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جيرارجينيت / مدخؿ لجامع النص/ ت: عبد الرحيـ أيػوب/ دار  (3)
 91-90/ صدار نوبقاؿ لمنشر –/ بغداد الشؤوف الثقافية

/ منشورات وزارة الثقافة واالعػ ـ خزعؿ الماجدي/أناشيد إسرافيؿ (4)
 .  1984 –/ بغداد 

 / نفس المصدر. أسرافيؿخزعؿ الماجدي/ أناشيد  (5)

أف تحػػػػوير شػػػػكؿ القصػػػػيدة الػػػػى شػػػػكؿ ىندسػػػػي لػػػػيس جديػػػػداف /  (6)
والطباعػػػة والمسػػػاحات وخاصػػػة باسػػػتعماؿ التقنيػػػات البصػػػرية : الخطيػػػة 

، وباسػػػػػػػتعماؿ اتشػػػػػػػكاؿ اليندسػػػػػػػية مػػػػػػػف مربعػػػػػػػات البػػػػػػػيض مػػػػػػػف جيػػػػػػػة
ؿ المحاوالت التجريبية في  ومستطي ت ودواار مف جية ثانية ، ولعؿ أوم

القصػػيدة الػػى شػػكؿ ىندسػػي ىػػي محاولػػة قحطػػاف المػػدفعي تحػػوير شػػكؿ 
 . 1966في ) فموؿ ( الصادرة عاـ 

دممو محمد بنػيس فػي العمؿ الذي ق –ولكف مف أىـ االعماؿ الحديثة 
/ الػػػػػػدار عػػػػػػف دار نوبقػػػػػػاؿ لمنشػػػػػػر 1988ادرعاـ ( الصػػػػػػ) ورقػػػػػػة البيػػػػػػاء

/ فقػػػد إسػػػتثمر فييػػػا لعبػػػة السػػػواد عمػػػى البيػػػاض فػػػي المغػػػرب –البيضػػػاء
 / التوزيع الخطي والطباعي الموازي لمتوزيع المكاني الجغرافي .تابةكال

( فػػاف رعػػد عبػػد القػػادر لػػـ يسػػتثمر قواعػػد أمػػا فػػي ) نػػص النصػػوص
ىذه المعبة بقصد داللي ، وأنما إستخدـ ىذه المعبػة بوصػفيا غايػة قاامػة 

 بذاتيا ولذاتيا الشك نية فقط . 

 ( تستثني مف ذلؾ :7)
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مواضػػيع بالشػػكؿ  ( الشػػارحتيف فػػي خمسػػةيف ):سػػتعماؿ النقطتػػإ - أ
/ إىػداء التالي ) الشعر :/ أييا القارئ الخفي:/ حزيف جداف لػػ / ميخاايػؿ:

  . ) : 
لجممػػػػػػة الحاديػػػػػػة عشػػػػػػر مػػػػػػف  ط فػػػػػػي او سػػػػػػتعماؿ الفػػػػػػراغ المنقػػػػػػإ - ب

 يقرأ العيد القديـ لبناتو اتميمات(. –آسيا في بوابة  –) أب )ممصقات (:
/ دار مقػػاالت فػػي التنظيػػر والنقػػد الفنػػي /ؿ سػػعيدآ( شػػاكر حسػػف 8)

 . 54/ ص 1994 –بغداد  –الشؤوف الثقافية 
/ ص / مقاالت في التنظير/ مرجع سابؽ( شاكر حسف آؿ سعيد 9)
56 ،57 . 
/ دار الشؤوف والثقافيػة ( شاكر حسف آؿ سعيد/ الحرب والس ـ10) 

 . 1986 –/ بغداد 
/ مجمػػػة وىػػػات النقديػػػةي / أدونػػػيس فػػػي التف( د . مالػػػؾ المطمبػػػ11) 

 . 23/ ص1990( حزيراف 6اتق ـ / ع )
/ مقػػػاالت فػػػي التنظيػػػر والنقػػػد الفنػػػي /( شػػػاكر حسػػػف آؿ ياسػػػيف12) 

 مرجع سابؽ .
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 " نوف "قصيدة 
 أدبية النص مف االطار الى البؤرة*

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 058 

) مرتفعػػػات مػػػف ديػػػواف  "نػػػوف  " ىػػػذه المقاربػػػة قصػػػيدة ختػػػارتإ    
( بوصػػػفيا آركولوجيػػػا جديػػػدة فػػػي 1)لمشػػػاعر سػػػعد الػػػديف شػػػاىيفالظػػػؿ( 

التػػػػوراة تتمسػػػػ  باتسػػػػط  الخارجيػػػػة لتػػػػاري  )الكتابػػػػة الشػػػػعرية ، تنيػػػػا ال
( فػػػػػي صػػػػػعوده وىبوطػػػػػو االسػػػػػطوري ، إنمػػػػػا تقػػػػػـو باسػػػػػتنطاؽ سياسػػػػػيال

 الػػػػى يػػػػة المسػػػكوت عنػػػػو مػػػػف شػػػػفراتو المضػػػػمرة وفػػػػؽ رسػػػػالة كونيػػػػة موجل 
 العالـ .
بػػوعي متػػداخؿ أو  "نػػوف "الشػػعري فػػي قصػػيدة  ء جػػاء التنػػاصوسػػوا

يغة االقتػػراض أو االسػػت ؼ بتػػداخؿ غيػػر واع مػػع نصػػوص أخػػر  بصػػ
ػػػػػػي أو ع مػػػػػػف التنػػػػػػاص يتجػػػػػػاوز نمػػػػػػط االجتػػػػػػرار ، فػػػػػػإف ىػػػػػػذا النػػػػػػو النصم

االمتصػػػػػػاص اتسػػػػػػطوري تسػػػػػػفار التػػػػػػوراة بػػػػػػنمط الحػػػػػػوار القػػػػػػااـ عمػػػػػػى 
 التعارض أو التقاطع النصمي معيا . 

فػػػػي ىػػػػذه القصػػػػيدة يتمفصػػػػؿ السػػػػردي ويتمػػػػازج الشػػػػعري مػػػػع ُبنػػػػى   
عريتيا مػػػف اتسػػػطورة أسػػػطورية ، بمعنػػػى أف لغػػػة القصػػػيدة تسػػػتعير شػػػا

التقوـ بتذويب المعنى فػي وعػاء أسػطوري ،  -رسالة  -وكداللة وشكؿ 
، ليػػػذا يقػػػوـ العامػػػؿ اتسػػػطوري بتوجيػػػو العامػػػؿ  "التػػػ ريا لسػػػاف  " تف

ف لـ يتحكم   ـ فيو .        الشعري وا 
ؽ شػػػػاءت ىػػػػذه القػػػػراءة إعػػػػادة كتابػػػػة المقػػػػروء مػػػػف مػػػػمػػػػف ىػػػػذا المنط

وفػػػؽ إجػػػراءات التسػػػبؽ الفيػػػـ ، بػػػؿ سػػػتكوف محايثػػػة أو ( نػػػوف)قصػػػيدة
عادة كتابة المقروء أف تكوف القراءة عكس إم زمة لو ، وقد ترتب عمى 

عبػارة عػف بنػاء ذي مػراؽ متداخمػة ، أي  "نػوف   "الكتابة ، الف قصػيدة 
 ف النص اليخضع الى تطور منطقي أو بناء نسقي متدرج . ا
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وقبؿ تحديد ) البؤرة ( التي تنبثؽ منيا القصيدة ، ينبغي تحديد إطار 
ميػػػو ، السػػػياؽ الػػػذي يحػػػيط بػػػالنص ويشػػػتمؿ عباعتبػػػاره ىػػػذه ) البػػػؤرة ( 
السيمات المفػردة والمجموعػة ، أي ( المعجم السطح ) ويمكف تسميتو بػ

مف وحداتػو الدالليػة ، وىػي : تثنيػة االشػتراع ، زكريػا ، يشػوع ، زكريػا ، 
( ، حيػػػث يتمػػػدمد ضػػػاة والتكػػػويف ) مػػػف أسػػػفار التػػػوراةيشػػػوع ، عػػػزرا ، الق

السط  المعجمي إلى ماوراء المساحة الطبوغرافية لمنص ، بحيث يتسػع 
نػات المرجعػػي دحتػواء سػػيمات أو إطػاره  دالليػػة تمثػؿ السػػيمة الواحػػدة مكوم

 منيا ) وحدة دالة ( وىي : مقيدة ، سيدة الماء ، ميشا ، ريبكا .
عرضية تستدعي العبارات وما تخفيػو ادشػارات وىناؾ سيمات إشارية

فػػػي ( العمػػػؽ الجػػػوىري) إلييػػا ، وسػػػيمات جوىريػػة مػػػف شػػأنيا أف تشػػػكؿ
، خميػؿ حر البقػر( منيا : نف  . . . القروف ، قانا ، ب2مفردات معطاة )

 اهلل ، حبروف ، عزرا ، القمؼ .
( ، فتشػكؿ الحػد الفاصػؿ بػيف السػط  ( مػف سػورة ) القمػـ1أمما اآلية )

ي بػػػيف ) نػػػوف/ المعجمػػػي والعمػػػؽ الػػػداللي أوالف ، وسػػػيمة التقػػػاطع النصػػػ
 .(كما سنر  في سياقنا ال حؽ ) / القرآف ( ثانياف التوراة ( و) نوف

ف كانت ىذه القراءة مازالت تتحرؾ عمى السط  المعجمي لمنص ،  وا 
فػػػإف الترتيػػػب الخطػػػي لس سػػػؿ الجمػػػؿ المقتبسػػػة بصػػػيغة التضػػػميف مػػػف 

، ( 3)(موضوع + محمػوؿ) اسفار التوراة تعد قضايا حممية ، أي ىناؾ 
نػات دالليػة تػرتبط   مجمػؿ السػيمات الدالليػة،بتنيا سيمات مفردة أو مكوم

ػػػا بػػػالمتف الشػػػعري (أفعػػػاؿ مشػػػي ة) كػػػػ تسػػػماء الػػػواردبمػػػا فػػػي ذلػػػؾ ا ، أمم
ف كانػت تػػرتبط باليػامش ، فيػي مفػاتي  لتػػدوير  ادشػارات الشػارحة ليػا وا 
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، ليػػػػػذا ينبغػػػػػي إبطػػػػػاؿ مفعػػػػػوؿ مركزيػػػػػة الفصػػػػػؿ بػػػػػيف شػػػػػفراتيا التعبيريػػػػػة
االقتبػاس أو التضػػميف النصػػي فػػي المػػتف ، وبػػيف المغػػة الشػػارحة ليػػا فػػي 

يتعمقػػاف بشػػعرية التنػػاص ، وأعنػػي بيمػػا قػػانوف التنػػاص اليػػامش لسػػببيف 
بصيغة المشاكمة النصية : ) أي نص ميما كاف ليس إال إ ركامػاف وتكػراراف 

 ( .4لنواة معنوية موجودة مف قبؿ ( )
وأف كانػػت ىػػذه القػػراءة قػػد تجػػاوزت طبيعػػة بنػػاء الػػنص ، فػػإف الكيفيػػة 

ػػزة ، حيػػث قػػاـ الػػنص التػػي إنبنػػى فييػػا نػػص القصػػيدة ، كيفيػػة ممغمػػزة مر   مم
عمى بناء مقطعي يتألؼ مف ستة مقاطع ، تنفصؿ المقػاطع الث ثػة عػف 

، قاطعػػػػػة لسػػػػػياؽ التاليػػػػػة ليػػػػػا بع مػػػػػات نجميػػػػػة ثػػػػػ ث المقػػػػػاطع الث ثػػػػػة
( ؟ أكػػاف القطػػع ذا البنػػاء المقطعػػي ، فمػػا داللػػة ىػػذا ) القطػػعسػػتمرارية إ

يتضػػػػػػممف ( 3داللػػػػػػة أعتباطيػػػػػػة أـ قصػػػػػػدية ؟ وخاصػػػػػػة أف مقطػػػػػػع رقػػػػػػـ )
 إشارتيف :

 ( .5ف اهلل خمؽ الكوف في ستمة اياـ)الى اادشارة  -
  لػػى سػػتة حػػروؼ ا( سػػـ ) فمسػػطيفااالشػػارة الػػى تقطيػػع حػػروؼ  -

 ( .6ف ( ) –ي  –س . . . ط   –ؿ  –) ؼ 
ون حظ وجود فػراغ منقػوط بػيف الحػروؼ الث ثػة اتولػى ، والحػروؼ 

الحروفػػػي إحالػػػة عمػػػى داللػػػة ف ليػػػذا التقطيػػػع االث ثػػػة التاليػػػة ليػػػا ، أي 
تسبؽ تأويمنا لمعمؽ الداللي وتميو فيما بعػد ، تف التقطيػع ىنػا داؿ عمػى 

سـ : فمسطيف ( أوالف ، وداؿ عمى الفصؿ بيف شطري ا تفكمؾ أو تجزاة )
فمسطيف ثانياف ، وىػذا مػاينطبؽ أيضػاف عمػى تفكػؾ وتجزاػة االسػـ التػوراتي 

 :  لمدينة
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 أور . . .    
 شا . .

 (7. . . ) ليـ
 وكذلؾ تفكؾ ىذه الجممة وتجزاة حروفيا :  

 (.8شا . . . لوـ . .  قا . . . نوف !!  )
وتمػػػؾ باعتقػػػادي حفريػػػة شػػػعرية تنػػػبش فػػػي طبقػػػة غيػػػر منظػػػورة مػػػف 
الواقعػػػة المنظػػػورة ، فػػػالتقطيع الحروفػػػي ىنػػػا ، نػػػوع مػػػف اددالء السػػػياقي 

الع قػات (  تشػتيت – تجزجػة–تفكؾ) بصيغة الحفر والتخريـ الداؿ عمػى
 يديولوجية .آوالعمودية لمبنية الواحدة ، وىي بنية تتضممف شفرة  اتفقية

بتأويمنا إلى مستو  آخػر ، ( الفراغ المنقوط)كما يدفع ىذا القصد مف
إ ذ ىناؾ ع مات نجمية ثػ ث تقػوـ بكسػر السػياؽ المنطقػي / المقطعػي 

 ( عػػف،1،3,2ثػػة )يػػث تنػػزاح المقػػاطع الث / لتػػرابط وحػػدات الػػنص ، بح
( ، وليػذا السػياؽ القػاطع إ حالػة 6،  5،  4) المقاطع الث ثة التاليػة ليػا 

ػػة تػػواز و عمػػى داللػػة الفصػػؿ بػػيف سػػطريف أو مػػوقعيف ،  يػػع يف التقطبػػ يثمم
الفصػػػؿ بػػػيف الحػػػروؼ ( بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الحروفػػػي لبنيػػػة االسػػػـ ) فمسػػػطيف

لث ثػػة االولػػى والحػػروؼ الث ثػػة التاليػػة ليػػا بػػالفراغ المنقػػوط مػػف جيػػة ، 
والتقطيػػع المقطعػػي لسػػط  الػػنص ، وكػػذلؾ الفصػػؿ بػػيف المقػػاطع الث ثػػة 

 التالية ليا بالع مات النجمية مف جية ثانية . 
ف االجابة عنو في سػياقنا السؤاؿ الذي تحتفظ بو ىذه القراءة لحيإذف 

( بوصػفو )السداسي(البناء المقطعيإختارت قصيدة )نوفىؿ ل حؽ ىو:ا
 شك ف ذا مقصد داللي ؟
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 وبمعنى آخر :
 ( ناقص ؟اعيأىو أكتماؿ بنااي ) سب

، ولكػػػف قبػػػؿ بالمعاينػػػة النصػػػية لمسػػػط  المعجمػػػي تكتفػػػي ىػػػذه القػػػراءة
معاينة الكيفيػة التػي تنبثػؽ بيػا القصػيدة مػف بؤرتيػا ، تػر  بػأف السػيمات 

، وبمػا أف كؿ ادطػار المرجعػي لمسػط  المعجمػي المفردة والمجموعة تش
، فإف ىذه القػراءة سػتحاوؿ ع يدخؿ في ع قة مباشرة مع الداؿىذا المرج

 ( .9( نسؽ الدواؿ منظوراف إلييا كدواؿ ) بنينة) 
ذا  فػػأف السػػـ يشػػوع بػػف ( ، كانػػت القصػػيدة تنبثػػؽ مػػف بؤرتيػػا )نػػوفوا 

تػػوراتي يقتػػرف  –الػػنص أكثػػر مػػف بعػػد أسػػطوريفػػي مطمػػع نػػوف المنػػاد  
 القيامي :بالتدمير 
 (   إذا ادخمؾ الرب   إليؾ)  

 ك  ترث األرض ف معف 
 (10)  وأست صؿ جذوة َمف فييا يانوف

 : مف ُبعد ميثولوجي يقترف بالتكويف الكونيأكثر ( نوف) أف لمحروؼكما
 ( .11)مف سورة القمـ 1آية  –القرآف الكريـ -)نوف والقمـ وما يسطروف(

ع منيا التدمير رم ثؽ منيا القصيدة بؤرة مزدوجة يتفإذف البؤرة التي تنب 
 القيامي والتخميؽ الكوني : 

 ورثت حواء الكوف 
 وأم  ورثت خيمتيا 

 واألرض تدور عمى أربع كممات  
 (12( ) نوف)  أّوليا . . . 
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( قػػريف الػػدـ والخػػراب ىنػػا يبػػدأ دمػػل عنصػػر التنػػاص بػػيف )نػػوفمػػف 
 و) نوف(  قريف الخمؽ والتكويف والس ـ :والدمار، 
 . . ؟ ؟ ! . . . . نوف. . نا  .قا . 
 . . ..   قا . . .  

 لمسالـ   أنا نب
 (13!! )  شا . . . لـو . . . قا . . . نوف   

ن حػػػػػػػػػػظ كيػػػػػػػػػػؼ تنػػػػػػػػػػدمل وتتشػػػػػػػػػػظي عناصػػػػػػػػػػر البػػػػػػػػػػؤرة عبػػػػػػػػػػر 
، وىػػو مػػا والتخػػريـ الشػػعري فػػي النػػبش والحفػػر( مركولوجيػػة)سػػيرورة

لػػػػى إ( )بػػػػالمعنىاالشػػػػتعاؿ عمػػػػى التقطيػػػػع الحروفيترتقػػػػي إليػػػػو آليػػػػة 
مستويات متعددة مف الداللة ، وخاصة إذا كػاف المعنػى مركػز مػدار 

 ىذه الداللة .
ػػو  وبغيػػة عػػدـ تشػػتيت ذىػػف المتمقػػي بآليػػة التشػػتيت الحروفػػي توجم

ث الفاصػمة جميػة الػث ىذه القراءة عناية القارئ إلػى أف الع مػات الن
عتباطػاف إ( لـ تػأت   6،  5،  4( ومقاطع ) 3،  2، 1بيف مقاطع ) 
ليػػػػا مسػػػػتوياف متوازيػػػػاف مػػػػف حيػػػػث السػػػػط   "نػػػػوف " ، أي أف بػػػػؤرة

المعجمي ، ومتضاداف مف حيث العمؽ الداللي ، ولكف قبػؿ معاينػة 
ػػو ىػػذه القػػراءة  المقػػاطع  نتبػػاه القػػارئ إلػػى أفإىػػذيف المسػػتوييف ، توجم

رت سػػػت مػػػرات ،  " نػػػوف " السػػػتة تنتيػػػي كميػػػا بكممػػػة أي أنيػػػا تكػػػرم
غػراض دالليػة ، فػأف مػا ت أـ وسواء أجاء ىذا التكرارتغػراض بناايػة

بوصػػفيا كممػػة مسػػتقمة ،  (النػػداء - يعنينػػا مػػف ىػػذه البػػؤرة ىػػو) يػػاء
ولكف الع قػة بينيمػا وبػيف المنػاد  ع قػة تضػاـ الع قػة إلصػاؽ ، 
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فػاف  "نوف "وبما أف االسـ المناد  ىو  ، ، فػإف االسػـ ىنػا يصػب  معرم
حيػػػث يجعػػػؿ المعرفػػػة ممكنػػػة ، تف ) معنػػػى النػػػداء يكمػػػف فػػػي أنػػػو 

 ( .14يشير مسبقاف إلى موضوع ندااو ( )
( وفػػػػؽ المقابسػػػػة موضػػػػوع النػػػػداء ىو)يشػػػػوع بػػػػف نػػػػوف ورغػػػػـ أفم 

ىف تفاصػيؿ لى الذا( تستدعي 15النصية ، فإف بقية أسماء النداء )
 النداء المبثوثة بيف ثنايا المقاطع ، بوصفيا متمممة لموضوع ندااو . 

( مػػرتيف فػػي مقطػػع رقػػـ سػػـ ) نػػوف( يقتػػرف بػػػ ) يػػاء النػػداءاولكػػف 
بػو خطػاب  ى( بوصفو أسـ مناد  معػرمؼ يعنػ5( ، ومقطع رقـ )1)

نص القصيدة برمتو ، ىذا مف جية ، ومف جية ثانيػة يقتػرف ) سػيد 
( تحديػػداف . 6يػػاء النػداء ( خمػػس مػػرات فػي مقطػػع رقػػـ ))  المػاء ( بػػػ

وسػػيد المػػاء ىػػو النبػػي شػػعيب )ع( ، والمػػاء ىنػػا إحالػػة عمػػى داللػػة 
( يػنقض أسػـ سـ المناد  شعيب )سيد المػاءامرموزات كونية ،و ذات 

)الحػػػرب  بصػػػيغة التعػػػارض القػػػااـ بػػػيف( يشػػػوع بػػػف نػػػوف) المنػػػاد 
ف شػػعرية اومػػا يعنينػػا مػػف ىػػذه المقارنػػة ، والسػػ ـ/ المػػاء والنػػار( ، 

تشكؿ مفتاح شفرات القصػيدة ، وفػي حالػة تػدوير   "نوف   "التسمية 
تسػػػماء ىػػذا المفتػػاح يمكػػػف أف نمحػػظ الكيفيػػػة التػػي بموجبيػػػا تنبثػػؽ ا

ي جماليػػات سػػـ أداة فػػاكحػػرؼ و  "نػػوف  "والمسػػميات والػػدالالت مػػف 
 :القصيدة النسيل التعبيري لنص 

 نوف ، كاف ، يكوف ، قانا ، قانوف ، شمشوف، . . .   
/ االسـ ( بنية مييمنة في النص نوف( مف حيث ) الحرؼإذف ) 

 ، لدرجة تنبثؽ أدبية النص مف بؤرتيا الشعرية . 
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ومتضػاد بػيف السػط  المعجمػي والعمػؽ  يونعود الى ماىو متػواز 
بنية سػطحية  ( بمثابة3،  2، 1لي ، وتعد ىذه القراءة المقاطع)الدال

البنيػػػػة  ح عمييػػػػا بػػػػػ )االصػػػػطستفضػػػػي إلػػػػى بنيػػػػة عميقػػػػة، ويمكػػػػف 
( الكنعانيػػػػة( مجػػػػدو) المدينػػػػة سػػػػنة )مقيػػػػدةتبػػػػدأ بأنالتمييديػػػػة( حيػػػػث 

تتشػػيأ الحكايػػة  مػػرأة تسػػأؿ الشػػاعر عػػف حكايتيػا ، ومػػف ثػػـابوصػفيا 
ناقصة ، وليا داللة عمى فعاؿ أ( وىي بأفعاؿ الكينونة) كاف ، كانت

ؿ ثبػػوت خبرىػػ سػػميا مػػف اا فػػي الػػزمف الماضػػي ، وداللػػة عمػػى تحػػوم
 وصؼ إلى آخر .

(  تفيػػد زمػػاف وجػػود الخبػػر وتػػدؿم عمػػى مػػا مضػػى مػػف إفم ) كػػاف
الزماف ، أما فعؿ ) يكوف ( فيػدؿم عمػى الحػاؿ أو عمػى مػا يػأتي مػف 

 ( فيقتػػػػػرف يػػػػػدؿ عمػػػػػى معػػػػػاٍف فقػػػػػط ، أمػػػػػا ) الكػػػػػوفزمػػػػػاف ، أي أمنػػػػػو 
 بالتكويف :

 كانت خ راء بموف الكرمة 
 كاف الشاطئ قامتيا   
 بدأ الكوف بآدـ  
 (.16)وأختصر التكويف 
( يبدأ بجممة شػرطية تعطمػؿ فييػا حػدوث 1ذا كاف المقطع رقـ )ا  و 

مؿ عمى معنػى الػزمف ، ت( التشيبدأ بجممة أسمية ) مقيدةالفعؿ ، ثـ 
لى زمف معيف ، فقد جيت بفعؿ ا كانت أ اوال تشير إلى حدث ، وال 

ليصػػػب  وصػػػؼ المسػػػند إليػػػو بالمسػػػند منظػػػوراف إليػػػو مػػػف وجيػػػة نظػػػر 
 زمنية . 
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مػػػا أنػػػت عمػػػى منفيػػػةمكررة ) ة( يبػػػدأ بجممػػػ2)المقطػػػع رقػػػـذا كػػػاف ا  و 
خمػػػػػؽ اهلل ( يبػػػػػدأ بفعػػػػػؿ الخمؽ)3مقطػػػػػع رقػػػػػـ) ، فػػػػػإف(17.( )أرض.
الجممػػة يف محور فعػػؿ المشػػيأ بػػالخمؽ والتكػػو ، ليشػػكؿ ال(18)...(أرض

 وعقدتيا المركزية .
 واليعنينػػا مػػف اتفعػػاؿ المعطمػػة والمشػػيأة بالكينونػػة سػػو  الوصػػوؿ

الحد الفاصؿ بيف السط  ، بوصفيا ( مف سورة القمـ1إلى موقع آية)
( ، ذلؾ تف ىذه اآلية 6,5,4( والعمؽ الداللي )3، 2,1المعجمي )

القصػػػيدة بطبقػػػة عزلػػػت بػػػيف البنيػػػة السػػػطحية والبنيػػػة العميقػػػة لػػػنص 
 جديدة . 

كحد فاصػؿ بػيف أ  اآلية/ نوفا  ستثمارإوبفرضية ضمنية ، أف 
المقاطع الستة ، وبالتساوي ، أوجد طبقػة جديػدة قاامػة عمػى التػوازي 
والتضاد بيف نمطيف متصميف بالتوازي ، منفصػميف بالتضػاد ، وذلػؾ 
ىػػػػو التخػػػػريل اآلخػػػػر المػػػػرادؼ لتأويمنػػػػا الخػػػػاص بػػػػالتقطيع الحروفػػػػي 

 ( تخريجنا الجديد :4المقطع رقـ )يدعـ السابؽ ، وقد 
 ارطت  كاف ىناؾ يرسـ خ

 ف  القاع   
 عمى شكؿ سفيف  
 كاف ىناؾ جيتاف   
 (19)يسار ويميف   

تفصػػ  عنػػو العبػػارة ( 4لعػػؿ مػػا تخفيػػو ادشػػارة فػػي المقطػػع رقػػـ )
 ( :5)في المقطع رقـ 
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 ما أنت تصافح كفات 
 تمتد اليؾ بباقة ورد   
 ك  تشير ف  األخرم    
 السكيف    
 منذ رحيؿ   

 وأنا تحت خيول  
 جسر لمعودة   

 ( 20)وجسور لمتوطيف  
التخمو ىذه المباشرة مف سموم شعري ، ليذا يمكػف إحالػة التػوازي 

يميف / ورد  -مستويات : يسار ةوالتضاد في ىذه العبارات إلى ث ث
( يقػػػـو عمػػػى 6لمتػػػواطيف ، ولكػػػف مقطػػػع رقػػػـ ) –سػػػكيف / لمعػػػودة  –
، والتضػػػاد فػػػي  لتػػػوازيختػػػزاؿ عناصػػػر البنيػػػة الدراميػػػة لمسػػػتويات اإ

( ذروي ، فػػػػػإف كػػػػػاف السػػػػػط  المعجمػػػػػي يتمظيػػػػػر نسػػػػػؽ ) معجمػػػػػي
أفعػػػػاؿ الكينونػػػػة  بأفعػػػػاؿ ناقصػػػػة ، فػػػػإف العمػػػػؽ الػػػػداللي تتجمػػػػى فيػػػػو

صػد   ( ممػا يتشػاكؿ الصػوت بوصػفو21( )المخممقة ) أكوف/ تكوف
  ( ونوف االسـ بدالالت خاصة.الحرؼف )لممعنى بيف نو 

ؼ آخري متصؿ بالسػيمات ( بصيغتيف كحر إذاف يتكرر حرؼ ) ف
ر المفػػػردة والمجموعػػػة ، وكحػػػرؼ آخػػػري منفصػػػؿ عنيػػػا ، كمػػػا يتكػػػر 

لمتقطيػػػع  بصػػػيغتيف : كاسػػػـ مسػػػتقؿ ، وكاسػػػـ خاضػػػع "نػػػوف  "سػػػـ ا
الحػػػرؼ واالسػػػـ (  –) نػػػوف( ، وبيػػػذا التكػػػرار يشػػػكؿ 22الحروفػػػي )

 إطار القصيدة وبؤرتيا الشعرية في أدبية النص . 
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 احاالت 

مرتفعػػػػات الظػػػػؿ ، شػػػػعر ، دار الكرمػػػػؿ  سػػػػعد الػػػػديف شػػػػاىيف ،  (1)
 . 30-17، ص   1998لمنشر والتوزيع ، عماف ، 

أمبرتواكػػو ، القػػارئ فػػي الحكايػػة ، ترجمػػة : أنطػػواف أبػػو زيػػد ،   (2)
 . 40، ص 1996المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، 

 د. محمد مفتاح ، تحميؿ الخطاب الشعري ) أستراتيجية التناص (3)
 52، ص1985، بيروت ، ( ، دار التنوير لمطباعة والنشر

( سػػػعد الػػػديف شػػػاىيف ، مرتفعػػػات  8( ، )7( ، )6، ) ( 5( ، ) 4) 
 . 30،  28،  20الظؿ ، ص 

روالف بارت ، ىسيسة المغة ، ترجمػة : د . منػذر عياشػي ،  (9)
 .  216، ص  1999مركز ادنماء الحضاري ، حمب ، 

 –الفصػػػػػؿ السػػػػػابع –راع(االشػػػػػتقتبػػػػػاس مػػػػػف سػػػػػفر ) تثنيػػػػػة إ  (10)
بصيغة مناصصة شعرية ، ينظر : سعد الديف . شػاىيف ، مرتفعػات 

 . 1الظؿ ، ص
وكيؼ تقطع اآلية  ،ينظر : موقع اآلية مف السياؽ النصي   (11)

ؿ إلى بنية وسػطية ذات سياؽ النص إلى قسميف وبالتالي كيؼ تتحوم 
 أصداء متعددة .

،  21ؿ ، ص ( سػػػعد الػػػديف شػػػاىيف ، مرتفعػػػات الظػػػ13، ) (12)
29  ،30  . 
مػػػػػارتف ىيػػػػػدجر، إنشػػػػػاد المنػػػػػادي ، ترجمػػػػػة : بػػػػػاـ حجػػػػػارة ، ( 14) 

 . 14، ص 1994المركز الثقافي ، بيروت ، 
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 إشارة الى : ( 15)
 ياأبف صييوف ،مف سفر زكريا  -
 ياوك ء الجيش ، مف سفر يشوع . -
 ياقادة البيت . مف ميشا الثالث. -
سػػػػػػػػػػػعد الػػػػػػػػػػػديف شػػػػػػػػػػػاىيف ، ( 20( ، )19( ، )18( ، )17، )(16) 

 . 24،  22،  19،  21، 20،  17مرتفعات الظؿ ، ص 
رر ، وتتكػ، كانت(  ثماف مػرات ( تتكرر اتفعاؿ الناقصة ) كاف21)

( ) الكػػػوفس مػػػرات ، ويتكػػػرر( خمػػػأفعػػػاؿ الكينونػػػة ) أكػػػوف ، يكػػػوف
الصػوتي دالالت تعبيريػة ) تكوف( ث ث مػرات، وليػذا التكػرار مصدر

يحاايػػػة تػػػدخؿ فػػػي  ( عمػػػى ) نػػػوف   تشػػػاكؿ معنػػػوي وصػػػوتي مػػػع  وا 
 مستوييف : الحرؼ واالسـ في آف واحد .

ف( بالسيمات المفردة والمجموعة بصػيغيتيف حرؼ)( أوالف: يقترف 22)
( مػػرة ، وحػػرؼ آخػػري متصػػؿ 46: كحػػرؼ آخػػري منفصػػؿ بمعػػدؿ )

 مرة .31بمعدؿ 
التقطيػع اف إلى تاف خاضعت، أثن( مرات7سـ ) نوف( )اثانيا : يتكرر 
 ( وث ثة أسماء مستقمة .قترناف بػ ) ياء النداءتاف تالحروفي ، وأثن

وكػػاف مػػف الممكػػف معاينػػة التكػػرار الصػػوتي بوصػػفو بنيػػة مييمنػػة فػػي 
 نػػػػص القصػػػػيدة ، ولكػػػػف ىػػػػذا التكػػػػرار لػػػػيس الشػػػػاغؿ المركػػػػزي ليػػػػذه 

 القراءة .
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لمشػػػػاعر جبػػػػار الكػػػػواز الػػػػى عاامػػػػة مػػػػف ( سػػػػنمار)عمػػػػؿينتمػػػػ     
( ولكػػف أىػػي 1صػػطم  عمػػى تسػػميتيا بػػػ " نصػػوص / شػػعر ")إنصػػوص 

 نصوص شعرية مركبة أـ ىي " نصوص " و" شعر " في آف واحد ؟ 
الػػػى تشػػػاكؿ  " / شػػػعرنصػػػوص"  تػػػؤوؿ ىػػػذه ادشػػػكالية المركبػػػة مػػػف

التفعيمػػة الػػى الػػنص ( يتطػػور مػػف قصػػيدة تف عمػػؿ ) سػػنمار، إجناسػػي 
المفتوح عمى وفؽ حػدود إجناسػية فاصػمة بينيمػا ، ليػذا اسػتخدـ الشػاعر 
الخط الفاصؿ بيف نصوص ) و( شعر كحد سياقي تتصػؿ فيػو القصػيدة 
مػػف حيػػث ينفصػػؿ الػػنص عنيػػا بإركػػاـ نػػواة مركزيػػة واحػػدة لمسػػتويات أو 
، سػػطوح متعػػددة ، وىنػػا " ال أحػػد يمكػػف أف يقػػوؿ أيػػف ينتمػػي جػػنس مػػا 

 (.                   2خر")وأيف يبدأ اآل
تحػػػػاد المتناقضػػػػات فػػػػي الشػػػػكؿ والجػػػػوىر إنبنػػػػى "سػػػػنمار"عمى إليػػػػذا 

كبنيػػة إطاريػػة لمػػنص كعمػػؿ مفتػػوح  –النثػػري  وسػػتخداـ الشػػعري ونقيضػػإب
مركػػػب تركيبػػػػة واحػػػػدة التتجػػػػزأ ، ولكػػػػف ىػػػػذا ال يعنػػػػي أنػػػػو يتمثػػػػؿ المبػػػػدأ 

( وأنما ىو 4وشعر في آف واحد ) "دوج لقصيدة النثر التي ىي " نثرالمز 
 نص مركب في " عمؿ مفتوح " .

، عمػػى لقصػػيدة الػػػنص" النمػػػوذج االتجػػاىي اتعػػؿ " سػػنمارف مػػا يجإ
، عتباطيػةإكونو  يجمع بيف حرية الشػكؿ ونظػاـ المحتػو  بقصػدية غيػر 

بحيث تستند القصيدة المحدودة االمكانػات الػى الػنص المفتػوح بامكانػات 
الداللػػة ، كػػذلؾ يسػػتند الػػنص الػػى بػػؤرة القصػػيدة التػػي متعػػددة مػػف المغػػة و 

سػؽ مغمػؽ ن( النص لو ف قصيدة ) سنمارإريتيا ، وليذا فتنبثؽ منيا شع
 .نيايةبالقصيدة ، ومفتوح بالنص ، أي لو مركز ولكف ليس لو 
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كبنيػة أطاريػة لمػنص ، والػنص  –ىناؾ تعالؽ بنااي بيف القصيدة  ذاف إ
/ ث ثػػة سػػطوح أو مسػػتويات) منفصػػمة كػػأفؽ مفتػػوح لمقصػػيدة عمػػى وفػػؽ

متصمة ( بعضيا البعض في كتمة واحدة  التتجزأ ، غيػر أف لكػؿ سػط  
 وؿ التركيبي لميسـ النص . لأو مستو  داللة ترتبط بالمد
بقػوؿ الشػاعر محمػد (  الػنصسػنمارقصػيدة )  مف ىذا المنطمػؽ تبػدأ

 ميدي الجواىري:                       
 شاد الخورنؽ كي يرد  سنمار                                         حياة فكوفانا الممات كما   شدنا ال 

الشػػؾ أف القػػوؿ الشػػعري لمجػػواىري يختػػزؿ مػػف خػػ ؿ طاقػػة الجممػػة 
معنػى الواقعػة المرجعيػة ، ومغػز  الداللػة الشػعرية ليػا  –وحمولة الداللة 

بصػيغة / الجمػع بصػيغة الجمػع) المفػرد  بػيف (قة المشبية بػ ) كمػابالع 
  المتقابمػػػػػة المتوازية/ وكيػػػػػؼ تتقػػػػػاطع المصػػػػػاار بينيمػػػػػا بالصػػػػػي  (المفػػػػػرد

 تية :اآل
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 البيت الشعري                                  
 

 العجز  لصدر                     ا             
 
 شاد       شدنا                                 
 

 لخورنؽ   ا  الحياة                                    
 

 كي يرد فكوفننا                                    
 

 سنمار                                                                                                                    الممات                
 

( عبارة عف نو  مركزية في البيت الشعري وتف االفعاؿ) شانا/ يرد 
الػنص مجػاالت حيويػة تف ( سػنمار)  . فقد فتحت ىذه االفعاؿ لقصيدة

مسػػتو  كيفيػػة  ، وخاصػػة عمػػى تتحػػرؾ عمػػى أكثػػر مػػف سػػط  أو مسػػتو 
سػػتحداث نػػوع إتبايػر الواقعػػة المرجعيػػة بػػأفؽ جديػػد مػف الشػػعرية ، وذلػػؾ ب

قػػااـ عمػػى ،  مػػع البيػػت الشػػعري بػػوعي متػػداخؿ معػػو صجديػػد مػػف التنػػا
سػػتثمار أقصػػى الػػدالالت الحافػػة مػػف االفعػػاؿ المبنيػػة لممجيػػوؿ ، سػػواء إ

يغة صػػالمفػػرد ب (سػػنمار)  المخفػػي أو المغيػػب منيػػا ، وكيفيػػة االنتقػػاؿ بػػػ
 الجمع في البيت الشعري الى سنمار بوصفو مركز مدار كونية النص . 
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وقػػد أمتػػاز ىػػذا النػػوع مػػف التنػػاص بالقػػدرة عمػػى التأسػػيس لػػنص جديػػد 
ينبنػػػي عمػػػى نػػػص قػػػديـ ،ال تعيقػػػو عوامػػػؿ المشػػػابية أو المجػػػاورة ، كمػػػا 

الفعميػػػة ا أتاحػػػت ليػػػذ .مير الػػػنص القػػػديـ وصػػػيانتو مػػػف جديػػػداليقػػػـو بتػػػد
الواقعػػػػة إمكانيػػػػة تفعيػػػػؿ  –لقصػػػػيدة )سػػػػنمار( الػػػػنص –المبنيػػػػة لممجيػػػػوؿ

الشعرية ، واالنفتاح بيا عمى تحوالت الرمز ، ومف  ي تبالمخالمرجعية 
  ف كانػػت االسػػتعارة : ا  فؽ مفتػػوح . و أثػػـ كيفيػػة تشػػظية دالالتيػػا الشػػعرية بػػ

( سػػػنمار فػػاف قصػػيدة )، ( بػػيف المعنػػى واالحالػػػة ) فجػػوة/ مسػػافة/ تػػػوتر
 ستخدمت البيت الشعري عمى مستوييف :إالنص 

 ستخداـ االستعارة عمى مستوم الشفرة .إ 
 ستخداـ الكناية عمى مستوم الرسالة .إ 

( النص لـ تتخػذ مػف البيػت الشػعري لمجػواىري ولكف قصيدة ) سنمار
سػ  بالسػط  متتتفي باالشارة أو البعد التكميمي لممرجع أو يك قرااياف  موجياف 

، أو حتػػى الحػػوار معػػو ، تػػرارجالمحاديػػث لػػو بصػػيغة االمتصػػاص أو اال
 وأنما تقـو بانشاء وتوليد نص جديد مف البيت الشعري لمجواىري . 

ػػػ نتظػػػار إأفػػػؽ  وقرااػػػي حػػػد د بموجبػػػ وصػػػحي  أف بيػػػت الجػػػواىري موج،
دالء سػػياقي إالػنص تكسػر ىػذا اتفػؽ بػ –القػارئ ، ولكػف قصػيدة سػنمار 

مػػػى القػػػارئ أف يتمقػػػؼ مػػػف البيػػػت الشػػػعري شػػػفرتو آخػػػر ، ممػػػا يترتػػػب ع
كتشاؼ الشفرة المضمرة في قصػيدة ) سػنمار( إالمنطوقة حتى يتسنى لو 

 النص الخارجة منو وعميو في آف واحد .
بيف البيت الشعري ( الم مرة /لمنطوقة) ا فما الشفرة المزدوجة،  ذاف إ

 وقصيدة سنمار النص ؟
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وأيػػػف وضػػػع سػػػنمار ( سػػػنمارطابوقػػػة )  بػػػػ ىأف جبػػػار الكػػػواز اليعنػػػ
بطابوقػػػة شػػػفرتو  ى، وأنمػػػا يعنػػػ( قصػػػر الخورنػػػؽ)فػػػي سػػػرداب طابوقتػػػو 

بػيف  اء الحػاذؽ فػي بنيػة مخفيػةالخاصة التي شاء أف يضعيا بميارة البنمػ
تغؿ بآركولوجيػا شػعرية ماوراء)البيػت شإوخاصة بعد أف القصيدة والنص،

ؿ القػػارئ الػػى المكػػاف ضػػمؿ  طريػػؽ وصػػو ( لمجػػواىري ،ولكنػػو لػػـ يالشػعري
 يذه الطابوقة المشفرة .الشعري ل

حػػػتفظ لوحػػػده بسػػػر ماتبمغػػػو المغػػػة فػػػي إأف الكػػػواز مػػػف وعمػػػى الػػػرغـ 
ؿ بالقػػارئ تػػدريجياف  مػػف دليػػؿ القػػراءة الموجيػػة بالبيػػت  الػػنص ، فانػػو تحػػوم

قتػػػرف ىػػػذا إالشػػػعري إلػػػى جماليػػػة التشػػػظي لفضػػػاء أشػػػاري مفتػػػوح ، وقػػػد 
فػػي الكتابػػة الشػػعرية ، أي حساسػػية االكتشػػاؼ التحػػومؿ بحساسػػية جديػػدة 

التػػي التصػػدـ القػػارئ بػػاع ف القطيعػػة مػػع نظػػاـ القصػػيدة بقػػوانيف عمػػؿ 
النص المفتوح ، وأنمػا تقػوـ بعقػد المزاوحػة بينيمػا فػي بنػد شػعري يتحػرمؾ 

 في ُبعد حرم مشروط بنظاـ غير مغمؽ عمى ذاتو .
ث ثػة سػطوح عمى  حعمؿ مركب مفتو  –النص( مارنس)وتف قصيدة 

 ذات مقتربات غير مباشرة مف الصي  اآلتية :، فيي أومستويات
 متف حكااي بصيغة قصيدة  -  
 مبنى حكااي بصيغة نص  - 
 ىوامش بصيغة برقيات  - 
ػػػػف  ذاف إ، بمػػػػا أف)سػػػػنمار( ىػػػػو مفتػػػػاح شػػػػفرات قصػػػػيدة الػػػػنصو  ىػػػػو م 
 ؟سنمار

 قد يسبؽ ىذا السؤاؿ تأويمنا ، وقد يميو مباشرة .
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( القصػػػػيدة سػػػػرد غيػػػػر زمنػػػػي أو بتعبيػػػػر سػػػػوزاف سػػػػنمارحكايػػػػة )فػػػػي 
 ( والزماف ىنا بمعنى الماضي :5بيرنار " سرد خارج الزماف" )

 وليس التاري  ، والسؤاؿ المركزي :"  كافاكاف يام" 
( أف يػػتكمـ المرجػػع  ف يتػػرؾ الشػػاعر ) ولػػيس راوي الممػػؾمػػاذا يعنػػي أ

 ؟ في الحكاية لوحده 
 ماكػػاف أو ماكػػاف مشػػكوكاف ( لػػيس الشػػاعر) و (روم الممػػؾ)  ثػػـ ىػػؿ

 فيو ؟
جػػاد قواعػػد المعبػػة ف عنصػػر الشػػؾ قػػااـ فػػي تأويمنػػا ، تف الشػػاعر أإ

، وبخاصػػة عمػػى مسػػتو  االنحػػراؼ بالواقعػػة المرجعيػػة فػػي حكايػػة سػػنمار
 االسطورة .ية بدالالت حافة تصؿ الى مستو  لمحكا

أو النقػػد ، فانػػو يميػػؿ وأف كػػاف تأويمنػػا اليميػػؿ الػػى التفسػػير أو الشػػرح 
الػػى اعتبػػار المسػػرد الحكػػااي مكتوبػػاف بأفعػػاؿ محايػػدة ا قػػاؿ الػػرواي فيمػػا 

قناع ا  ويا( أي أف الر الممؾ ويا) ر  بعدا أف الشاعر راوي ثاف قاؿ أ كم
 لمشاعر .أ ال شخص  

وىنا تكمف لعبة الشاعر السردية في أنػو ُيمسػؾ بخيػوط المحكػي عػف 
راه القػارئ ولكنػو يػدرؾ وجػوده ، وتمػؾ وجيػة ُبعد ، ومف مكاف مخفي اليػ

فعػػػػاؿ غيػػػػر محايػػػػدة ، ممػػػػا يترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ أف تنيػػػػار حياديػػػػة اتنظر 
ليػذا فػي المحظػة  ،مارنة مف تصميـ حكايػة سػيانيا غير بر المحايدة ، ت

تنيػػار  ةسػػطور الػػى مسػػتو  اتفع بيػػا الشػػاعر الواقعػػة المرجعيػػة التػػي يػػد
 الراوي :و الشاعر / بيف واالسطوريد الفاصمة بيف الواقعي الحدو 

 مة   وأمة   وأمة أوبعد 
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 قامت عمى مدخنة زيتونة تكمـ الريح   
 فقاـ ألؼ سنمار  

 مف مصونيا 
 ومف ثمارىا   
 حتى سمعنا  
 / أف سنمار/ ف  االندلس 

 وف  مجاىؿ االوراس                             
 وف  الصحاري الحمر                             
 وف  الودياف                             
 وأف سنمار                             
 يـؤ ف  حمص                             
 صالة الجمعة                             
،وأنما ارأي بمعنػػػى سػػػبب قتػػػؿ سػػػنم –وىنػػػا التعنينػػػا طابوقػػػة سػػػنمار

  وأيػػػف وضػػػع الكمػػػواز ىػػػذه الطابوقػػػة مػػػف طوابػػػؽ ( طابوقػػػة الّكػػػواز تعنينػػػا
 النص ؟
فػػػػػي حكايػػػػػػة مػػػػػاذا قػػػػػاؿ الكػػػػػوماز لػػػػػيس  –مػػػػػاينبغي العنايػػػػػة بػػػػػو ىػػػػػوو 

وأنما كيؼ حكػى لنػا ىػذه الحكايػة بانشػاء نػوع مػف التعػارض بػيف سنمار،
 المحكي والشعري مف جية ، ونوع مف الت قي بيف المرجعػي واالسػطوي

ىػذا التعػارض وكػذلؾ الت قػي بػيف  أقػاـ  مف جية ثانية ؟ ومػف ثػـ كيػؼ
بػػؤرة ىػػػذا الرمػػػز وأفػػػؽ تمػػػؾ بوصػػػفيا سػػنمار المرجعيػػػة وسػػػنمار الشػػػعرية 

تي زماف ؿ سنمار الى شخصية كونية عابرة االسطورة ؟ أي كيؼ تحوم 
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الذي جازاه الممؾ ؟ أـ ف ىو سنمار؟ أىو سنمار إذاف م   ومكاف في العالـ ؟
سػػنمار االسػػطورة ؟ أـ سػػنمار الشػػاعر ؟ أـ سػػنمار الػػذات التػػي أطاحػػت 

 بيا قو  التيو والتشتت والضياع في الغربة  ؟
 اليكتفي تأويمنا بيذه التساؤالت لحظة الحمؿ باالجوبة عمييا .

لكػف سػنمار ينبعػث مػف رمػاد الفجيعػة ، و د جػاز  الممػؾ سػنمارنعـ لقػ
 الموت واالنبعاث والمي د . ز مف جديد عبر تحومالتابشعرية الكوم 

 ف ىو سنمار ثانية ؟ ولمزيد مف التحديد في تأويمنا : م  
لقد قاـ الكوماز بتطريس فكرة سنمار بالمحو والكتابة ، وذلػؾ بػالخروج 

فييػػا مباشػػرة ، ولكػػف لػػيس مػػف  رعمػػى المرجعيػػة الزمانيػػة لػػو بعػػد االنغمػػا
نص ، وأنمػا مػف بػؤرة بؤرة ىذه الواقعػة المرجعيػة تنبثػؽ شػعرية قصػيدة الػ

قصيدة النص تنبثؽ شعريتيا ، بؿ ومػف خػارج البيػت الشػعري لمجػواىري 
 مفتوح عمى مدارات متعد دة . يبسياؽ داار 

اف كػ)ص  ( بػدأت بفعػؿ مػاض نػاقوأف كانت حكاية سنمار) القصيدة
( ، ليذا ثمة فرؽ بيف النص( يبدأ بفعؿ مجزـو ) لـ يكف )مبنى فاف، ( 

بخاصة و ، ، فيؿ يعني ذلؾ شيااف وما لـ يكف فيو اآلفف فيو سنمار ماكا
ف النص ينتيي بنواة مركبة مف ث ثػة أفعػاؿ دالػة عمػى ث ثػة أزمنػة فػي ا

 عبارة واحدة :
 كاف   
 كف  
 فيكوف  
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المقيػػػدة ( ) كػػػفْ ( و( المجزومػػػة بػػػػ ) لػػػـب ) يكػػػوفذا أخػػػذنا بالحسػػػاإفػػػ
تسػػتدعييا حركيػػة تمنحػػاف داللػػة االسػػتمرار التػػي فإنيمػػا  –بصػػيغة االمػػر

 النص .
لػة د الػنص بداللتػو التعبيريػة الدادم بعد أف يتمػ ) ىذه الكينونةوتختزؿ 

 .صيرورة سنمار الكونية  (عمى الماضي والحاضر والمستقبؿ
تنبثػػؽ مػػف بؤرتيػػا الشػػعرية ،  –الػػنص (  سػػنمار)  وأف كانػػت قصػػيدة

ينػزاح الػى فضػاء إشػاري مفتػوح ) كمػا  –نصفاف المبنػى الػذي يسػاوي الػ
الثقػػػؿ التعبيػػػري  فإ –يعنينػػػا منيػػػامػػػا قمنػػػا ( عمػػػى مسػػػتويات متعػػػدمدة ، و 

شػػػػعرية جديػػػػدة فػػػػي رحمتػػػػيف تقػػػػؿ مػػػػف مرجعيػػػػة سػػػػنمار الػػػػى صػػػػيرورة ين
 متعاكستيف :
رحمػة إرتداديػة مػف الخػارج الػى الػداخؿ ، ويػ ـز فييػا سػنمار االولى: 

 لو عمى النحو اآلتي : بصيغة محايثة الشاعر أينما حؿم 
 زليتيف 
 سيناء
 العقبة 
 عماف 
 رويشد

 طريبيؿ 
 

ت الػى الػداخؿ أكثػر أتسػعت الرؤيػا رتػدم إف ىذه الرحمػة كممػا اون حظ 
 أكثر:
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 / ماكاف ماجبات ليعممن  الح ور/  1
 /  سىوال جنيات ليدرسن  فنوف األ/ 2 
 / وال ظالت ليمارس خنؽ الشمس/ 3 

 
خػارج الحكايػة  –أف المبنى الذي يتشكؿ منػو الػنص –وما يعنينا ىنا 

مػػتف القصػػيدة ، وبينيمػػا يػرابط سػػنمار كػػذات مزاحػػة عػػف  ايتشػكؿ منيػػ -
 مركز الشاعر.

 _ زليتػيف) مػف الخػارج الػى الػداخؿة وعمى النقيض مف الرحمة المرتدم 
( برقيات سنمار) ىناؾ رحمة أمامية مف الداخؿ الى الخارج في( طريبيؿ

. 
ىجػػػػرة  –أكػػػػاف الرحيػػػػؿ مػػػػف  الخػػػػارج الػػػػى الػػػػداخؿ  ،  وبػػػػالعكس  ذاف إ

 موت ( ؟  –) الحياة وتحوالف مف خ ؿ 
خر جممػػػة مرقمػػػة  محصػػػورة بػػػيف آالتسػػػع بػػػ( برقيػػػات سػػػنمار) تنتيػػػي

، وعمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذا ىػػو ( ىػػذا جػػزاء سػػنمار)  قوسػػيف معقػػوفيف
بػػػو الممػػػؾ أسػػػمو ، فػػػأف تأويمنػػػا يػػػؤوؿ بداللػػػة ىػػػذا االسػػػـ الػػػى مػػػا جػػػاز  

 ( .نمار ، ومنو كاف)ىذا جزاء سنمارس
يػة ، المبػأرة فػي شػبكة الػنص الدالل –ستدعي ىػذه االشػارة ؛ النقطػةتو 

، وفييػػػا دادي واالمػػػامي بػػػيف الشػػػاعر وسػػػنماراالرتػػػبوصػػػفيا نقطػػػة التعابر 
 تتجمى بينونة الرجعة الى الداخؿ ، واليجرة الى الخارج : 

 ؟  كيؼ عبورؾ واألفؽ دـ -
 ؟ يافافوعبورؾ  -
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  مرقت فيو االعماؽ/  إعبْر ىذا طوؽ الشوؽ -
 

ويت قػى الػداخؿ مػع الخػارج ، ويتقػاطع الخػارج مػع الػداخؿ فػي برقيػة 
(2: ) 

 وسنمار خارج مف شرفة الخورنؽ -
 داخؿ مف شرفة الخورنؽ -

النقطة المبأرة الثانية في شبكة النص  –وتستدعي ىذه االشارة أيضاف 
كف الػػػداخؿ مػػػع الخػػػارج بػػػيف الػػػذات افييػػػا ويتمػػػالدالليػػػة ، حيػػػث يتجػػػاوز 

 ت .يوالمكاف ، قبؿ أف تطي  بيما قو  التشويو والتشت
/ سػػنمار مػػف الػػداخؿ الػػى ( بالرحمػػة االماميػػة لمشػػاعر4قيػػة)ثػػـ تبػػدأ بر 

 الخارج :
 

 طربيؿ 
 رويشد 

 العقبة  
 القاىرة 

 أمساعدة 
 زليتيف

 
   ف الرحمػػػة كممػػػا أمتػػػدت الػػػى أمػػػاـ ، تبػػػأرت الرؤيػػػا أون حػػػظ أيضػػػاف بػػػ

 أكثر :
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 ف اؽ درب اآلخرة  

 - زليتيف -ومرقت    
 تحت ظالؿ التيف    

 
، ممػػا كسػػرت ىاتػػاف الرحمتػػاف تراتبيػػة ) المػػدف/ اتمكنػػة( لقػػد خمخمػػت

بذلؾ منطوؽ السياؽ المػألوؼ ، بحيػث بػدأت الرحمػة اتولػى بػػ ا الرجعػة 
فػػي  أبػػػ ا اليجػػرة أ ، وكػػأف ىنػػاؾ خطػػالرحمػػة الثانيػػة ت أأ  فػػي حػػيف بػػد

البناء يجب تصحيحو بصيغة البدء بػػ ا اليجػرة أ ومػف ثػـ ا الرجعػة أ .. 
 عتباطية ؟ دية وليست إني التقديـ والتأخير بصيغة قصذاف فيؿ بُ إ

تيف تػػػػردـ فجػػػػوات االزمنػػػػة مف اكتشػػػػاؼ الػػػػذات فػػػػي ىػػػػاتيف الػػػػرحإ   
، حتػى تتوحػد الػذات بينيمػا ، ثػـ تنشػطر  واالمكنة بيف الشػاعر وسػنمار

 عمى نفسيما الى ذوات دالة عمى أي شاعر أو سنمار في العالـ .
خػػر مػػف أُ عمػػؿ مركػػب مفتػػوح عمػػى سػػطوح أو مسػػتويات  –سػػنمارإذاف 
         لػػػػػت فييػػػػػاالكيفيػػػػػة التػػػػػي تحوم  –والداللػػػػػة ، ولكػػػػػف مػػػػػا يعنينػػػػػا منيػػػػػا المغػػػػػة
، الخورنػػػؽ الػػػى شػػػفرة جديػػػدة فػػػي الػػػنص فػػػي قصػػػر( طابوقػػػة سػػػنمار) 

ج فػػي ؿ فييػػا سػػنمار فػػي كوفػػة العػػراؽ الػػى أي نمػػوذوالكيفيػػة التػػي تحػػوم 
فػي كيفيػة بنػاء الػنص  الشػاعر حيػازة جديػدة –العالـ ، وبيذا حقؽ الكوماز

 وفؽ نسؽ لو مركز وليس لو نياية . عمى
 

 حاالتا 
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) نصوص / شعر (  ( جبار الكواز / المزامير ىاجرت الى الفراغ1)
/ 6/ 15:  76، وينظر : ) نص/ قصيدة ( جريػدة االديػب/ ع  2001
2005 . 
/ ضػػمف كتػػاب دبيػػةنػػاس اتج/ نحػػو تعريػػؼ اتأنػػدرياف مػػارينو (2) 
/ ترجمػة صػ ح ميػدي السػعيد ر مقػاالت فػي االدب الغربػي الحػديثعش

 .13 /ص2000 –/ بابؿ 
، المػورد ىنػري ( مف الكتػاب : كػيمس 15ينظر أيضاف : ىامش رقـ )

/ عناصر النقد  ) المترجـ (  745/ / الفصؿ الثالث1795 –/ بازؿ ىـر
ربػي المعاصػر/ ترجمػة : / اتجاىات الشػعر الع( سممى الجيوسي3) 

 . 103 /ص 2001( لسنة 1/ ع (خالد حامد/مجمة الثقافة االجنبية
. زىيػر مجيػد  / ترجمة : دة قصيدة النثرلي/ جما( سوزاف بيرنار4)

  6 /ص 1989 –/ بغداد مغامس / مطبعة فنوف
 . 37 /ص/ مرجع سابؽ ار/ جمالية قصيدة النثرن( سوزاف بير 5)
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 معنى أف يكوف
 ( شعرات .. !!المستعاد الكالـ   
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       " بػػػػػ  الكػػػػالـ المسػػػػتعاد"  حكمػػػػت الحػػػػاج عمػػػػى تسػػػػميةاصػػػػطمح    
( وىػػػػي قصػػػػااد تسػػػػتعيد المقػػػػوؿ مػػػػف الكػػػػ ـ المنثػػػػور 1" )قصػػػػااد نثػػػػر" 

وتصػػػػػػب و فػػػػػػي شػػػػػػكؿ شػػػػػػعري بصػػػػػػيغة االعػػػػػػارة أو النقػػػػػػؿ أو التضػػػػػػميف 
أواالقتبػػػاس ، لدرجػػػة يػػػتحكمـ مصػػػطم  التنػػػاص بػػػالنص ولػػػيس العكػػػس ، 

 القػػػارئ بكيفيػػػة أعػػػادة تشػػػكيؿ وكػػػأف حكمػػػت الحػػػاج أراد أف يصػػػدـ وعػػػي
مكانيػة ا  بقػوةاالخت ؼ مػع الذااقػة الشػعرية ، و  رات [الكالـ المسػتعاد   شػع

الكتابػػة بنسػػؽ شػػعري غيػػر مػػألوؼ ، ممػػا زاد مػػف إنطبػػاع القػػارئ بغرابػػة 
 شػػػعرية المسػػػػتعاد مػػػف الكػػػػ ـ ، ليػػػذا بػػػػدأ ك مػػػو المسػػػػتعاد بشػػػفرة أولػػػػى

لألمػػاـ  وبشػػفرة ثانيػػة مفتوحػػة " الكػػ ـ ىػػو خمػػؽ الكػػااف" لمػػارتف ىيػػدمر
( ط )ىنػػاو ال أف الكػػ ـ يسػػتعاد .." والفػػراغ المنقػػ" لػػو عمػػ  بػػف أبػػ  طالػػب

داؿ عمى ك ـ محذوؼ منيا ، وقػد حػدمد بيػاتيف الشػفرتيف مفتػاح شػعرية 
، وشعرية الخمؽ بوصػفيا مبػدأ الكػ ـ ، لػيس مبدأ الخمؽالك ـ بوصفيا 

تف الك ـ يسبؽ المغة فحسب ، بؿ تنو يحؿ محؿ المغػة بوصػفيا نػاتل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الك ـ نفسو وأداتو :                                                                                                         

 كالـ 

 لقد راح وقتي ىا   

 المغة   

 124ص ىذا أواف الكالـ

 ةكوف مواضعيس –ستنتاج سابؽ توانو إ" الك ـ المستعاد " وىذا  إذاف 
لػو ، وخاصػة بعػد  لشاغر شعري ماوراء المغة ، بوصفو خطاباف يسػتعيد أوم
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بػذاتيا وعمػى ذاتيػا بسػياؽ مسػتدير مػف  المغػةأ  الصيامةناقؿ ا  أف أقفؿ
 الك ـ المستعاد .

، ولػػػيس مػػػف ىنػػػا يتػػػألؼ الكػػػ ـ مػػػف فواعػػػؿ دالػػػة بموجػػػب سػػػببية مػػػا 
ربصػػػيغة حيػػػث يسػػػتدعي الكػػػ ـ ك مػػػاف آخبموجػػػب محاينػػػة ظرفيػػػة ليػػػا ،

الكػػ ـ السػػتنطاؽ القػػااـ مػػف الواقػػع  رمػػوزالمركػػـو مػػف الحفرفػػي طبقػػات 
ليػػو بالتشػػكيؾ والتسػػاؤؿ والبحػػث إمػػة االحالػػة باسػػقاط الداللػػة عميػػو ، وأقا

 عف أفؽ مفتوح لو وعميو بصيغتيف :
وخػػرؽ قػػوانيف عمػػؿ ،  مػػف جيػػة والمحػػّرـخػػرؽ قػػوانيف االمقػػّدس 

، إنشػاء الكػالـ الشػػعري المػ لوؼ بػػالكالـ المنقػوؿ شػػعراتمف جيػة أخػػرم
 ة التالية :ويمكف م حظة ىذه الفواعؿ بالمعاينة النصيم 

 65( ص) قياسمنظور الخط  نظور ف خط  الم  
 79( ص)قناع ىادي الزيادي فارغرغ والممياف كالـ الكالـ الفا 
 96( ص) كأس الخمرص المستحيؿ مف الموتالخال 
 72( ص)أييا الك ـأي ظاىر كالـ ليس لوباطف ال 
 53( ص)حرية ف يختيار المتروكة لمياجسحرية اال 
 8( ص)الحظ الثمفمو مف خطيجة الأحد يخ                             
 13ص (  يايـوكيدة الدىاء والم    
 7( ص)ىذا الوقتفتف والمالحـبالء والسالسؿ ال 
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ويمػػبس الكػػ ـ أقنعػػة متعػػددمة ولكػػؿ قنػػاع محمػػوؿ مسػػند بمػػا ىػػو 
مستعاد ، ولكؿ وجو مستعاد مسػند بمػا ىػو محمػوؿ عميػو ، ويمكػف 

 النصيمة التالية : م حظة فواعؿ ىذه المحموالت بالمعاينة
 109" ص " نصير الطوسي الى تيمورلنؾ ما أشار بو  
 68ماكاف بيف" االميف والمأموف ص  
  27وعمو نجـ العدو صمابيف أزدياد بقية السيؼ  
  " 49"  وأيموؿ االسود ص 1957/ 9/ 15مابيف  
 50مافي ورقة " أنامونو" ص   
  31مافي " الفخاخ مف فخاخ " ص  
 97مافي " الرواية الواقعية " مف مصاار متقاطعة ص   
 61مابيف المجد والقوة ص 

يز بيف معاني الجمػؿ االسػنادية ، يوعمى الرغـ مف ضرورة التم
ف ىػػػذه المقاربػػػة تقػػػـو إوالفواعػػػؿ المنقولػػػة بواسػػػطة ىػػػذه الجمػػػؿ ، فػػػ

سػػػػتكماؿ أغػػػػراض المعاينػػػػة النصػػػػية إز لحػػػػيف يػػػػبتعميػػػػؽ ىػػػػذا التمي
لى التمركز داخػؿ كػوامف المحمػوؿ مػف ايا تسعى بالم حظة ، تن

 راتو المستعادة : يالك ـ وتمظ
كيػػؼ يتشػػكؿ الكػػ ـ المسػػتعاد بػػأداء نثػػري ؟ أي كيػػؼ يسػػتعيد   -

 الك ـ بنيتو اتولى ؟
 ىؿ أضاؼ " الك ـ المستعاد " بالكتابة شيااف لظاىرة الك ـ ؟ -
ـم تحميؿ الك ـ المستعاد لخطابو ثانية ب  - ) الداللػة عمػى  ػكيؼ ت

 ( تبعاف لنظرية تثبيت الك ـ بالكتابة ؟/ واالحالة الى
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 سػو  تثبيتػو كتابة التضيؼ شياا لظاىرة الكػ ـال يقوؿ بوؿ ريكو"   
(  "2   ) 

 ماذا أضافت كتابة " الك ـ المستعاد" لظاىرة الك ـ بعد تثبيتو ؟      إذاف 
معكوس باستثمار كتابة الك ـولكف نعـ،الكتابة تقوـ بتثبيت الك ـ،  

سػػقاط الداللػػة عميػػو ، ىػػذه الكتابػػة بمػػا تنطػػوي عميػػو إ، ومػػف االحالػػة اليػػو
تسػػػيـ فػػػي كسػػػر السػػػااد المنطقػػػي بخمخمػػػة قػػػوانيف تثبيػػػت  –مػػػف شػػػفرات 

       تشػػػػفير والمسػػػػتعاد يمتمػػػػؾ بفاعميتػػػػ الكػػػ ـ بالكتابػػػػة ، ممػػػػا تجعػػػػؿ الكػػػػ ـ
مكانيػػػػة إ –ه الطاقػػػػة( ثانيػػػػةطػػػػ ؽ ىػػػػذإومػػػػف ثػػػػـ )( الطاقػػػػة المسػػػػتعادة)
صدار قػوؿ مػا بصػيغة قصػدية السػناد المحمػوؿ بكػ ـ قػااـ مقػاـ االداة إ

 الدالة عميو .
ط مػػػػػف و يتػػػػػألؼ الفػػػػػراغ المنقػػػػػ 113......( صفػػػػػي قصػػػػػيدة )

وؿ محذوؼ مف فضاء الداللة ، ىػذا الفػراغ لػيس بحاجػة الػى ممح
راغ المؿء ، تنو مسػند بجممػة تحمػؿ معنػى غيػر مباشػر لمػؿء الفػ

 نفسو بػ :
 (........) 
 الشواىد   

 زينة الكتابة 
ط ( بوصػػفيا كتابػػة ، و أي أف ) الشػػواىد ( زينػػة ) الفػػراغ المنقػػ

ليػػػػذا تمتمػػػػؾ الشػػػػواىد لحظػػػػة الحمػػػػؿ بمػػػػا أسػػػػند الييػػػػا مػػػػف كػػػػ ـ 
أنجػػازاف داال فػػي الكتابػػة ، كمػػا أف الكتابػػة   –محػػذوؼ يمػػأل الفػػراغ 
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العنواف تستدعي االحالة الػى الكػ ـ ط في و المحذوفة بالفراغ المنق
 بوصفو موازياف ، بؿ ومتقاطعا معيا :

 كتابة × كالـ                    
 

 ( ف اء دالل  محموؿ محذوؼ  .....      
وبتركيز المعاينة النصيمة أكثر في كوامف المحمػوؿ مػف الكػ ـ 

بنيػة / مركز ىذه المقاربة فػي نيػة المسػافوتمظيراتو المستعادة ، تت
 :اءة أولى بصيغة الكتابة الثانية الك ـ بوصفيا قر 

 
 عم  .... 

 39ص نبراس ومتراس 
نشاء ىذا الك ـ ، سو  أنو أستعاد إالشأف لناقؿ الصياغة في 

ر  ذاف إقراءة ىذا الك ـ بصيغة كتابة ثانية ،  فما غاية الك ـ المكػرم
مػػػػػف لعبػػػػػة االشػػػػػارة الػػػػػى مرجعيتػػػػػو ؟ىػػػػػؿ ىػػػػػي جػػػػػزء  ، مػػػػػف دوف

بػػداع الكػػ ـ الشػػعري بالمسػػتعاد شػػعراف مػػف الكػػ ـ إ التعػػويض عػػف
بصػػػيغة التحػػػرمؾ مػػػاوراء المغػػػة ؟ وأف كانػػػت كػػػذلؾ ، فيػػػي تصػػػدـ 
وعػػػي القػػػارئ لسػػػببيف : النيػػػا تسػػػتدعي الػػػى الػػػذىف عنػػػواف كتػػػاب 

" الكػ ـ المسػتعاد" لمؤلفو ) سميماف الكتاني( أوالف ،وتنيا تندرج في
، ولكػػف فػػي ىػػذا الكػػ ـ تتقػػاطع الداللػػة  بوصػػفيا قصػػيدة نثػػر ثانيػػاف 

مع االحالة في محموؿ تنفت  بو نيمة المساف عمى بنية ك ـ مقػوؿ 
بنيػة بػ  نػص  و الناقػؿ ثانيػة بالكتابػة ، وكأنػومف قبؿ ، ثـ أنتسػخ
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تضػػػمر مػػػاوراء القػػػوؿ مػػػا قيػػػؿ مػػػف قبػػػؿ اليصػػػاؿ االنفصػػػاؿ بػػػيف 
                                     شيايف :

                                                    
 ظاىر الك ـ                                

  ماقيؿ ولـ يقؿ =  

 باطف الك ـ                                
 
 كذلؾ :

  الوردة 

 84؟ ص  الورد بدوف لماذا       
  

سػيمزوس " عمى الرغـ مف أف ىذا الكػ ـ مػذيؿ باسػـ " أنجميػو 
ج ىػػػػذا ؼ المػػػاني مػػػف القػػػػرف الثػػػامف عشػػػر ، فقػػػد ُدر  و وىػػػو متصػػػ

المسػػػتعاد " لحكمػػػت  الكػػػ ـ –الكػػػ ـ بوصػػػفو مػػػف " قصػػػااد نثػػػر 
الحػػاج !! ومػػا يعنينػػا منيػػا لػػيس درجػػة االزاحػػة الشػػعرية الواضػػحة 

تػػؤدي (  احالػػة مرجعيػػة) الزاحػػة مػػفافييػػا ، وأنمػػا مػػا تنتجػػو ىػػذه 
ليػذا التكمػف وظيفتيػا عي القارئ باالسػتعارة المنقولػة ، ة و مالى بمب

يصػػاؿ االنفصػػاؿ بػػيف إالمرجعيػػة فػػي شػػعريتيا ، وأنمػػا فػػي كيفيػػة 
ـ بقػػػراءة المسػػػتعاد منػػػو وعيػػػيف مختمفػػػيف مػػػف خػػػ ؿ تيجػػػيف الكػػػ 

 ماوراء المغة . –كتابة
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سػتعماؿ المعبػة االعب مػاىر يجيػد  –ويبدو أف ناقؿ الصياغة 
 وباطنػػػ× ظػػػاىر الكػػػالـ ع ) لمغػػػة بالوجػػػو والقنػػػاالك ميػػػة مػػػاوراء ا

وفقػػاف لقواعػػد تػػتـ تحػػت رقابػػة مػػف الػػوعي وبتػػداخؿ غيػػر ( المسػػتعاد
 / ت سيس المرجع باالحالةتوجيو القصد بالداللة)  واع في كيفيػة

 / االزاحة :ؿاوأىـ قواعد ىذه المعبة : االبد( 
ٔ٘  /ٜ /ٜٔ٘ٚ  
 لألسؼ لـ تكف 
 ىناؾ   يومذاؾ   
 مصبغة    قط   
 لصنع أيموؿ   
  49أسود . ص 
   

يستدعي مفتاح القصيدة الى ذىف القارئ ، مػا حػدث فعػ ف فػي 
ذلؾ اليوـ ، ولكف لػيس ثمػة مػف إخبػار مباشػر بػالمعنى فػي الفقػرة 

سػػػقطة عميػػػو مػػػف العنػػػواف ، إال أف الفقػػػرة ماالولػػػى غيػػػر الداللػػػة ال
دية تضػمنت واقعػة بجممػة إسػنا الثانية تسػتدعي معنػى آخػر مسػنداف 

ستدعى ا، أي أف الحدث المؤرخ بمساف الجممة ك مية لحدث آخر
آخر مستعاداف بالكتابة ثانية ،وبازاحة معنى الع قة في الفقرة  حدثاف 

فت  المجاؿ لتشاكؿ جدالي بيف  –بع قة المعنى في الفقرة الثانية 
) أي الفقػػػػرة  الفقػػػػرتيف فػػػػي الجممػػػػة الواحػػػػدة مػػػػف السمسػػػػة الك ميػػػػة

الزمنيػػة ونظيرتيػػا الك ميػػة ( ومػػف خػػ ؿ جػػدؿ الداللػػة ، والتحػػومؿ 
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الػػػواقعتيف ،  فباتجػػػاه االحالػػػة يػػػتـ إيصػػػاؿ االنفصػػػاؿ بػػػالمعنى بػػػي
فالواقعة الزمنية االولى ىي الوجو اآلخر لمواقعة الك مية الثانية ، 

فػي أداء ( / بنيػة الكػ ـ نيػة المسػاف) ظيار واضمار في اأي ثمة 
 االزاحة .المعنى بصيغتي االبداؿ/

عمػى نسػ  المعنػى وتقوـ آلية االشتغاؿ في " الكػ ـ المسػتعاد" 
 79المسػػتعاد فػػي " قنػػاع ىػػادي الزيػػادي " صأو مسػػخو بػػالتكرار 

مػػػايؤوؿ إليػػػو المعنػػػى   حيػػػث ينسػػػ  المعنػػػى معنػػػاه أوالف ، ثػػػـ يمسػػػ
 ثانيا:
 

 
 ك ـ                               

 " :وثمة خرؽ داللي لممعنى في " القميص 

 " تمبسيف قميصؾ تحت الجسد "      

 :وقمب لممعنى بخمخمة الترتيب المنطقي لمك ـ نفسو  

 "  56ص/ فوؽ القميص " تظميف تضعيف جسدؾ

وبذلؾ ينزاح المعنى ويتبػدمؿ عمػى وفػؽ لعبػة التعػويض ) االستعاضػة 
 عف معنى بع قة معنى آخر ( . 

خالػػدة " ويتغػػاير المعنػػى مػػف صػػيغة الػػى صػػيغة المفػػردة فػػي " تػػذكار 
  73ص

      كالم هليبى
 فارغ

      كالم  فبرع 
 مليان

 و
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، يتشػػاكؿ فيػػو  ـ ىنػػا تتحػػرؾ فػػي ُبعػػد تعبيػػري حػػرأي أف شػػعرية الكػػ
ر لذاتػػو بنسػػؽ إالتكػػرار ب ركػػاـ نػػواة معنويػػة واحػػدة ، تسػػتعيد المعنػػى المكػػرم

                                            0مغاير في محموؿ تتقاطع فيو الداللة مع ادحالة 
ولكػف بػػاق ب المعنػػى ينقمػب منطػػوؽ الترتيػػب الك مػي بوضػػوح أكثػػر 

     ط :      و في معنوية القصيدة المقطوعة بالفراغ المنق
 صدؽ المنجموف ولو..

 كؿ ف ؿ  
 نش  عف ىزؿ   
 ثـ التمع  
 كالنجـ   

 فذلؾ الف ؿ 
  106، ص صادؽ 
 

( بمػػػا يػػػنقض الترتيػػػب ط )ىنػػػاو أف القػػػارئ معنػػػي  بمػػػؿء الفػػػراغ المنقػػػ
، ومعنػػػي  باسػػػتنباط المعنػػػى الػػػداؿ عميػػػو ثانيػػػاف ،  الك مػػػي المنطػػػوؽ أوالف 

ـم إسػػػػتثمار  وباكتشػػػاؼ مرجعيػػػة الكػػػ ـ المسػػػتعاد شػػػػعراف ، يػػػدرؾ كيػػػؼ تػػػ
ـم فييػػا قمػػب المنطػػؽ الك مػػي  االحالػػة بػػالمعكوس ، ومعيػػا يػػدرؾ كيػػؼ تػػ

مػػػف ثوابتػػػو القدسػػػية بمعبػػػة ك ميػػػة غايػػػة فػػػي البسػػػاطة  هلممقػػػد س بتجريػػػد
 االفضاء مباشرة بالمعنى . التعبيرية ، ولكف مف دوف

يصػػػدـ وعػػػي القػػػارئ بػػػأداء  –لحكمػػػت الحػػػاجإف " الكػػػ ـ المسػػػتعاد " 
نمػا يقػـو ا  نػتل مػف الشػعر ك مػاف مباشػراف ، و شعري غير مألوؼ ، تنو اليُ 
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سػػتعادة الكػػ ـ شػػعراف فػػي محمػػوؿ قػػااـ مقػػاـ اتداة الدالػػة ، وعمػػى الػػرغـ اب
ف ىػػذه الشػػعرية إالنثػػر ، فػػختػػار طريقػػة البحػػث عػػف الشػػعر فػػي امػػف أنػػو 

 0لوؼمعاكس تماماف لمنسؽ الشعري المأ تشتغؿ ماوراء المغة بخط
  احاالت 

 . 37/ ص ـ المستعاد / قصااد نثر/ الكحكمت الحاج( 1)
عبد الحػؽ/ العػرب والفكػر / ت: منصؼ بوؿ ريكو/ النص والتأويؿ( 2)

 . 37/ ص1988العالمي/ شباط / 
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 " قمر االناشيد" 
 وتقنية الكتاب
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ىنػاؾ عامػؿ وثػوؽ وطمأنينػة لػنمط معػيف مػف أنمػاط الكتابػة ليس    

بحثػػاف  –الشػػعرية ، ومػػا كسػػر الػػنمط إالم داللػػة عمػػى الخػػروج عمػػى السػػااد 
 . عف نمط جديد

وعمى نحو مفارؽ يكسر الشاعر أمجػد محمػد سػعيد نمػط الكتابػة بعػد 
ديد ىػو) محمػد/قمر االناشػيد/ ذج جنمو  ث ث عشرة مجموعة شعرية في

يجمع بيف وحدة  أ كتاب شعريا  ( ويتمثؿ ىذا النموذج في2001شعر/
سػمة قيمػة ، الف حركػة  (السمة فػرؽ )نومع االشكاؿ ، وىي الموضوع وت

مػف أ  المقػروءشػعرنة ا السيـ الشعري في حداثة ىذا الكتػاب تتجػو نحػو
مف الع مػات وىو القرآف والحديث والمقوؿ بػ ا تأويؿ المكتوب أ شعرام ، 

 ستنطاؽ الك ـ االشاري .إالفارقة في كيفية 
حػدة وتشكؿ ) الحقيقة المحمدية ( النقطة المركزية التي تشؼ عنيػا و 

( قمػػر االناشػػيد )و ( بػػاطف الحقيقػػة ،الكتػػاب ، أي أف اسػػـ محمػػد ) ص
حقػػػػا اف المجػػػػاز ظػػػػاىر العبػػػػارة والحقيقػػػػة بػػػػاطف ظػػػػاىر المجػػػػاز ، فيػػػػؿ 

 االشارة ؟
و عناية القارئ الى نوج،  –ة الحمؿ باالجابة عمى ىذا السؤاؿقبؿ لحظ

 أف الكتاب يتكوف مف متف ومبنى :
  ، متف ب غي يتضمف آيات مف القراف الكػريـ ، وث ثػة أحاديػث

 ومقولتيف لورقة بف نوفؿ ، ولكعب بف زىير .
 مف بنػػػػى نصػػػػية مكتوبػػػػة بانسػػػػاؽ عروضػػػػية مبنػػػػى شػػػػعري يتضػػػػ

 وأشكالبصرية مختمفة .
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وينفصؿ المػتف مػف حيػث يتصػؿ ) طباعيػاف ( بػالمبنى بتوافػؽ وتفػارؽ 
 –شػػاري بػػيف مػػاىو أعمػػى / ومػػا ىػػو أسػػفؿ ، وكػػأف المتواليػػات الشػػعرية إ

 ىوامش شارحة لمنص االصمي .
تػػػاب الك ولكػػػف ىػػػذا التنضػػػيد الطبػػػاعي لػػػـ يػػػأت اعتباطػػػاف ، الف وحػػػدة

( بوصفو عتبة رايسية لمػدخؿ المػتف قاامة عمى عنواف رايس ىو) محمد
( لفضػاء المبنػى ر االناشيد ( بوصفو عتبة )فرعيةالب غي ، ويأتي ) قم

  الشعري ، وعمػى ىػذا النحػو تتصػؿ ا المفػاتي  أ مػف حيػث تنفصػؿ عنيػا 
 ا الكممات أ في محتويات ىذا الكتاب .

القػػراف واالحاديػػث جػػزءاف ال يتجػػزأ مػػف  ليػػذا نعػػد تػػرقيـ مواقػػع اآلي مػػف
تقنيػػػات الكتػػػاب ، وىػػػي تقنيػػػة مثيػػػرة لحساسػػػية إشػػػكالية مركبػػػة ، فػػػاآلي 

 أىي موجيات قرااية أـ مفاتي  رؤياوية ؟ –واالحاديث 
ػػ  و إنتبػػاه قبػػؿ لحظػػة الحمػػؿ باالجابػػة أيضػػاف عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ ، نوج،

ة دار الكممػة االنسػانيالقارئ الى أف ا الحقيقة المحمدية أ تشػكؿ مركػز مػ
تتعابر وجوه متعددة ،  –( وليذا الحقيقة االنساف الكامؿبوصفيا حقيقة )

بػػيف حػػدود الصػػورة وال نياايػػة المعنػػى ، وخاصػػة أف الكتػػاب يبػػدأ باآليػػة 
ػػوالقمػػـ ومػػا يسػػطروفالكريمػػة ن ف  و راػػيس فػػي شػػعرية المقػػروء / { كموج،

يتضػػمف ن سػػورة العمػػؽ { ( الػػذي 17تأويػػؿ المكتػػوب ، ولعػػؿ موقػػع رقػػـ )
فػػػػي المػػػػتف الب غػػػػي دليػػػػؿ الشػػػػاعر الػػػػى كيفيػػػػة شػػػػعرنة القػػػػراءة القرآنيػػػػة 

 ة الشعرية : أبالمقار 
 

 إقرْأ 
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 القراءة رؤية 
 إقرْأ 

 38ص القراءة خرؽ الم لوؼ
 
ي بيف ف كاف ىذا الموقع مف سياؽ الكتاب قد عبمر عف توافؽ اشار ا  و 

/ بػػػػيف فػػػػيض االشػػػػارة وضػػػػيؽ العبػػػػارة ، بػػػػاطف الحقيقػػػػة وظػػػػاىر المجػػػػاز
     اآليػػػة الكريمػػػة  ( الػػػذي تضػػػممف13شػػػاري فػػػي موقػػػع رقػػػـ )إفينػػػاؾ تفػػػارؽ 

، وذلػؾ بػيف المػتف  5ن إنما فتحنا لؾ فتحاف مبينػاف { مػف سػورة الفػت  / أيػة 
 الب غي ، والمبنى  الشعري :   

 طارحات 
 سبؿ الكالـ 

 وباحثات  
 عف صولجاف المفظ

ف العبارة ىي المحموؿ ، فاالشػارة إاالشارة ىي الحامؿ ، فف كانت إف
 داللة عمى تأويؿ النص ، والعبارة مدلوؿ ليا .

وقػػد يحػػدث التوافػػؽ والتفػػارؽ االشػػاري بػػيف الداللػػة الب غيػػة والمعنػػى 
يػػات ( مػػف اآل 40ف واحػػد ، كمػػا ىوالحػػاؿ فػػي موقػػع رقػػـ )آالشػػعري فػػي 

 ليو المبنى الشعري : إي يتكت الكريمة مف ن سورة الطور { كمتف ب غ
 تكويف لما قبؿ الكالـ 

 حوار داجـ الرؤية  
 والرؤيا   



 119 

 ىو المكتوب قبؿ االرض    
 قبؿ الشمس   
  83،  82ص  قبؿ الكممات 

ن حػػظ ىنػػا نوعػػاف مػػف التعػػالؽ البنػػااي بػػيف المػػتف الب غػػي والمبنػػى      
المجػاز المغػوي ،  الشعري ، تف المغة مجاز ، وأعني بالمجػاز ىنػا غيػر

 أي المعنى وردفو أو المعنى وظ لو .
أف ىذه التعميقات التغمؽ النسػؽ عمػى ذاتػو ، وانمػا تػر  بػاف " محمػد 
/ قمػػػػر االناشػػػػيد " كتػػػػاب شػػػػعري قػػػػاـ فيػػػػو الشػػػػاعر أمجػػػػد محمػػػػد سػػػػعيد 
بشػػػػػعرنة المقػػػػػروء مػػػػػف آي القػػػػػػرآف والحػػػػػديث والمقػػػػػوؿ ، وذلػػػػػؾ بتأويػػػػػػؿ 

كتابة ثانية ينكسر فييا نمط القػراءة بالمقػارأة المكتوب فيو ، وبذا فيي 
 . الشعرية
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   فميتقدـ الدىاء الى المكيدة (
 مركز النواة ومدار شعرية النص
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ػػ      فميتقػػدـ الػػدىاء ) ىػػذه القػػراءة عنايػػة القػػارئ الػػى أىميػػة نػػصو توج 
ػػية جديػدة فػػي كيفيػػة ضػػلرعػد فا(  الػػى المكيػػدة ؿ * بوصػفو إسػػتطالة نصم

كمركز لمدار شعرية النص ، فقد إختار منطػوؽ  –تكييؼ النواة الواحدة 
إنفؾم تمركزىا الى نو  ذرية صػغر  ، ورغػـ أف ىػذه ، النص مركز نواة 

المغػػة ،  النػو  عبػػارة عػػف معػػانـ ذريػػة مزاحػة عػػف المركػػز بفعػػؿ تشػػظميات
 كبنى داللية مفتوحة . –ثنايا النص  فيي تمتمؾ خاصية التمركز بيف

( ، تػػي نصػػطم  عمييػػا بػػػ ) نػػواة المركػػزوقبػػؿ تحديػػد وحػػدة ىػػذه النػػواة ال
المعػػانـ )  ومػػف ثػػـ تحديػػد مػػدار شػػعرية الػػنص التػػي إصػػطمحنا عمييػػا بػػػ

البد مف تحديػد إتجػاه حركيػة مفتػاح شػفرات الػنص ، وخاصػة –( الذرية 
رة عػػف تركيبػػة مجازيػػة قابمػػة ف ) عنػػواف الػػنص أو مفتػػاح الػػنص ( عبػػاا

     ( غيػػػر أف حػػػرؼذري ىػػػو ) حػػػرؼ الفػػػاءلمتأويػػػؿ ، ليػػػذا تبتػػػد ء  بجػػػزء 
( فػػي ىػػذه التركيبػػة يسػػتأنؼ حركػػة مقطوعػػة لفظػػاف ومعنػػى ، ولكػػف ) الفػػاء

ىذا اليعني أف الجممة تبدأ مف الفعؿ ) يتقدـ ( المجزوـ بجزء ذري آخر 
، بؿ تف أوالية التشكيؿ الحركي الصوتي لمعنمية ىػذه  مر"الـ ات" ىو 

الجممػػة ىػػو ) الػػى المكيػػدة فميتقػػدـ الػػدىاء ( وفػػي ىػػذه الحػػاؿ يقػػوـ حػػرؼ 
مجزومػػة ، حتػػى تػػرتبط  تالفػػاء بوظيفػػة إسػػتاناؼ حركػػة التقػػدـ وأف كانػػ

الغايػػة بداللػػة القصػػد ، ومػػع ذلػػؾ لػػـ يكتػػؼ مفتػػاح الػػنص بذاتػػو ، وأنمػػا 
       ضػػػػعت بػػػػيف قوسػػػػيف مػػػػزدوجيف بعنػػػػواف إضػػػػافية و  يػػػػة تضػػػػممف شػػػػفرة فرع

ـم الفصػػؿ بينيمػػا بخػػط م ااػػؿ ، ) كتػػاب الػػدىاء / كتػػاب المكيػػدة ( وقػػد تػػ
 ( بالمدلوؿ ) المكيدة ( ع قة إعتباطية !!وكأف ع قة الداؿ ) الدىاء
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بوصفو شػفرة  –أف ىذه القراءة تنظرالى إمكانية التضميف في ىذا النص 
كممة الواحػدة معنػى كممػة أخػر  أو يتمػاكف المعنػى معنى ال يتضمف فييا

 مكاف معنى آخر أو ىكذا ُيعنى الدىاء بالمكيدة ضمناف ، وبالعكس .
 وأزاء ىذه المعانـ ينبغي أف نعرؼ :

 ىؿ ا الدىاء / المكيدة أ  تجمياف لمعنى واحد ؟ 
 وبعبارة أخر  :  

 ىؿ ا الدىاء / المكيدة أ وجياف لقضية واحدة ؟
ة ( عبػػارة الػػى أف ) المكيػػد –السػػؤاؿ لحظػػة الحمػػؿ باالجابػػة عميػػو يػػؤوؿ 

( كمدار معنمي ذري ، أي أف المكيػدة بمثابػة عف نواة ُيحيط بيا )الدىاء
 تحقيؽ ليذه البنية وتفسيرليا في معنميات الدىاء . 

وبغية عدـ االكتفاء بما يؤوؿ اليو السؤاؿ لحظة الحمػؿ باالجابػة عميػو ، 
/ ةف إتجػػػػاه حركيػػػػة الػػػػنص اليتييػػػػأ كحركػػػػة ) موقوتػػػػأالبػػػػد مػػػػف القػػػػوؿ بػػػػ

( مػػػف الخػػػارج الػػى الػػػداخؿ ، وأنمػػػا يتييػػأ المتجػػػو الػػػداللي لسػػػيـ مجزومػػة
 الحركػػػة مػػػف الػػػداخؿ الػػػى الخػػػارج ، أي أف مفتػػػاح شػػػفرات الػػػنص يػػػدور
عكس أتجاه حركة التشكيؿ المجازي ) فميتقدـ الدىاء الػى المكيػدة ( الػى 

كيػػدة الػذي أنيػػى بػو الػنص شػػفراتو ) فمتتقػدـ المالتشػكيؿ المجػازي اآلخػػر 
بصػػيغة التقػػديـ والتػػأخير أوبصػػيغة  35( صالػػى الػػدىاء يابػػالعي المكااػػد
 االنزياح المغوي بينيما .

وعنػػد تحديػػد مركػػز ىػػذه النػػواة ومػػدار معنميػػات الػػنص البػػد مػػف الفصػػؿ 
ػػػػية لتحديػػػػد الكيفيػػػػة التػػػػي  بػػػػيف المركػػػػز والمػػػػدار تغػػػػراض المعاينػػػػة النصم
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فاعػػػػؿ فييػػػػا نػػػػواة المركػػػػز الواحػػػػد ، والكيفيػػػػة التػػػػي يحػػػػيط بيػػػػا المػػػػدار تت
 بالمعنميات الذرية .              

 نواة المركز ) المكيدة (      –أ  
 11/ ص ساللة مدفوعة تحت ظالؿ المكيدة 

 12/ ص لتظؿ القوة محروسة بالمكاجد
  20/ ص والكيد مازاؿ مطموؽ السراح

  24/ صمقة مازاؿ مكيدة مع/  والكتاب
 24،  20،  19،  8التشكي ت الواردة في الصفحات :  - أنظر أيضاف 

 ،29  ،30 ،31  ،34     . 
 الدىاء ( مركز النواة ) –ب  
 

 12ص/يتمندؿ خمفيا الدىاء والمصاجر / الكتاب محنة ىموؾ
 زدىا  ربات كتومة أييا الدىاء   وأف حيا بعقد الجواىر        

 19/ ص االبيض 
 

  21/ ص كاف الغبار يستند الى الدىاء أي ات 
   32/ ص  حيف تمر ياسيؿ الدىاءات

  33/ ص ماأبّر الدىاء ف  العتمة أيتيا المكيدة
 35/ ص فميتقدـ الدىاء مع  عمى رقعة الشطرن 

  
       35،  31،  23،  21أنظر أيضاف التشكي ت الواردة في الصفحات : 
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 (النقاط المفصمية الرابطة بينيما النواة / المركز ) –ج    
) الػػػػدىاء ( واة النػػػػف نػػػػواة المركػػػػز) المكيػػػػدة ( ومركز قػػػػد تبػػػػدو الع قػػػػة بػػػػي

ع قػػػػة اعتباطيػػػػة ، غيػػػػر أف ثمػػػػة نقػػػػاط مفصػػػػمية رابطػػػػة بينيمػػػػا بصػػػػي  
 : مختمفة مف التوازي والتقابؿ ، منيا

  24/ ص والمداجف ماصة بربيع المكيدة وعكاكيز الدىاء
/ فػػ  كتػػاب المكيػػدة  والػػدىاء/  مقػػاـ/ ) ....( فمػػـ يعػػد لحافػػة العػػالـ 

                                                                             29ص
المكيدة ( ومركز النػواة أذف ىناؾ إزاحة بصيغة البدؿ بيف نواة المركز ) 

مػػػػا أف ىنػػػػاؾ نقػػػػاط ( عمػػػػى المسػػػػتوييف المػػػػوقعي والسػػػػياقي ، ك) الػػػػدىاء
أف المكيػػػػدة تمتمػػػػػؾ  –مفصػػػػمية رابطػػػػة بينيمػػػػا ، واتىػػػػـ مػػػػف كػػػػؿ ذلػػػػؾ 
 خاصية االنشطار الى معنميات ذرية صغر  :

يػة/ المخالػب/ االحقػاد/ النقمػة/ الفضػيحة / / النكاالكيد / الغػدر/ الخيانػة
 / الطعف .العتمة

الناعمػػػػة/ ) أمػػػػا الػػػػدىاء فػػػػرغـ أنػػػػو يتضػػػػممف إشػػػػارات دالمػػػػة عمػػػػى القػػػػوة : 
 ( فيو يقـو بحبؾ فواعيؿ المكيدة وتوجيييا .ال معة/ الحنكة/ الدسااس

والنقػػػػاط المفصػػػػمية الرابطػػػػة  "/ مركػػػػز النػػػػواة نػػػػواة المركػػػػز " أذف بتحديػػػػد
ؿ بموجبيػا المعنميػات وم الة القارئ الى الكيفية التي تتحبينيما ، يمكف إح

ناجمػػة عػػف سمسػػمة الذريػػة الػػى وحػػدات دالليػػة صػػغر  ، وىػػي معنميػػات 
مف إنشػطارات ذريػة ذات طبيعػة ذرويػة تحػيط بسػياؽ الػنص برمتػو ، ثػـ 

/ ومركػػز ية تختػػزؿ مػػا تفػػيض بػػو نػػواة المركػػزتتكػػاثؼ فػػي مكثفػػات شػػعر 
النػػواة الػػى مسػػتويات دالليػػة مختمفػػة ، ورغػػـ أنيػػا معنميػػات ذريػػة صػػغر  
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مػػف  / مركػز النػػواة بمعػدؿ عػػاؿختػػزؿ الفػيض الػػداللي لنػواة المركػػزفيػي ت
 الترددمات الشعرية :

  10/ ص والذكرم مصنات تقّدمت الى العكاز
  10/ص والغصف يغص ف  جعبتو الربيع

  16/ ص / تخونو ذاكرة العصا فوؽ الرماؿأعمانا الذي
  16/ ص ناعمة والمعة/ .. قوة ناعمة كالسكاكيف

 سد ينزلؽ عمىمازلت أل/ والصورة الت  ف  الجدار
 27/ ص البالط زجيره

  33/ صليجتيد ال وء ف  حبؾ الف يحة
  

 20،  19،  13،  11أنظػػر أيضػػاف التشػػك ت الػػواردة فػػي الصػػفحات : 
 ،35 . 

ويقػػوـ الػػنص بتكييػػؼ منطػػوؽ ىػػذه التػػردمدات الشػػعرية باسػػتثمار إمكانيػػة 
 التضميف بصيغتيف متغايرتيف :

وىػػي ىػػوامش تػػدخؿ فػػي بنػػاء مػػتف الػػنص : ىػػوامش بصػػيغة مػػتف –اوالف 
إضػػػػافية لشػػػػفرات الػػػػنص ، وىػػػػي باتصػػػػؿ عنػػػػاويف لنصػػػػوص  كمفػػػػاتي 

 ومقتطعات شعرية لمشاعر:
 حفريات في سيرتو 

 النكية متبوعة ، والدخاف مردود لمري  
 ممحقات الرعد  
 ىكذا االبية / قيافة تنثاي  
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خيػػة ونصوصػػية يوىػػي اشػػارات آثاريػػة وتار :بصػػيغة ىػػوامشمػػتف  -ثانيػػا
 النص منيا :وجغرافية تدخؿ في بناء مرجعيات 

 منحوتة عف آشور  –آشوريات  -

 السومرية       تاري  تدويف االلواح االدبية  –ؽ . ـ 2000  -      
 أخبار مموؾ كمدانييف  -   
 حممة العشرة آالؼ لزينغوف ، وىو مف ت مذة ارسطو .  -   
 رواية لغابريؿ غارسيا ماركيز  –مااة عاـ مف العزلة  -  
 جندارينص قصصي لمحمود  –ة العصفور الصاعق -  
 نص قصصي لثامرمعيوؼ –سرطانات بريمة  -  

لػػوجي ، تػػر  ىػػذه القػػراءة أف و الميث –ومػػف خػػ ؿ ىػػذا التنػػاص المعرفػػي 
فمتتقػدـ المكيػدة ) والذي يؤوؿ الػى(  فميتقدـ الدىاء الى المكيدة)  نص

ركولػػوجي مفتػػػوح عمػػى مسػػػتويات آخ صػػػة نػػص شػػػعري (  الػػى الػػػدىاء
ختيار الشػكؿ بوصػفو لحظػة تأسيسػية لبنيػة إجديدة مف حيث الكيفية في 

إنفػػؾم تمركزىػػا الػػى وحػػدات دالليػػة صػػغر  بفعػػؿ قابميػػة ، نصػػية طويمػػة 
 االنشطار الذري الى معنميات شعرية أخر   .

/ كتػػػػاب ) كتػػػػاب الػػػػدىاء /رعػػػػد فاضػػػػؿ/ فميتقػػػػدـ الػػػػدىاء الػػػػى المكيػػػػدة* 
 1994 –منشورات أتحاد االدباء في العراؽ/ المكيدة (
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 (عباس عبد جاسـ   سيرة ذاتية 
 

 
 الكرخ -/  بغداد 1953تولد •     
بػػػػػػدأ الكتابػػػػػػة والنشػػػػػػر خػػػػػػ ؿ السػػػػػػبعينيات فػػػػػػي مجػػػػػػ ت : اآلداب • 

 البيروتية / الموقؼ اتدبي السورية/ الثقافة العربية الميبية .
 عضو نقابة الصحفييف العراقييف .• 
 عضو االتحاد العاـ لألدباء والكتاب في العراؽ .• 
 بغداد . -)اتديب الثقافية(رايس تحرير صحيفة • 
 بغداد . –رايس مركز تنوير لمبحوث والدراسات التنموية• 
إقتػػػػرف مشػػػػروعو النقػػػػدي باالطروحػػػػات الموازيػػػػة لمابعػػػػد الحداثػػػػة : • 

العبػػػر المناىجيػػػة / جماليػػػات ال مركزيػػػة/ الواقعيػػػة االفتراضػػػية/ اليسػػػار 
رد مابعػػد الجديػػد/ حساسػػية نػػص مابعػػد الحداثػػة/ االنتصػػاص اتدبػػي/ سػػ

 الحداثة .
 Metaإقتػػػػرف مشػػػػروعو السػػػػردي باطروحػػػػات : مػػػػاوراء السػػػػرد • 

Narration  : ومػػاوراء الروايػػةMeta  fiction  عمػػى مسػػتو  الكتابػػة
السػػػردية ، وبػػػذا كتػػػب نصوصػػػو القصصػػػية والرواايػػػة بجماليػػػات مػػػاوراء 
القص بامتياز خاص بو ، حيث كتب الناقد فاضؿ ثامر عنو في احػد  

 لنقدية : أوراقو ا



 111 

سيد  -يحؽ لنا أف نعد القاص والرواج  والناقد عباس عبد جاسـ" 
المعبػػة الميتػػا سػػردية فػػ  القصػػة العراقيػػة  ألنػػو يكتػػب قصصػػو بػػوع  
ـّ باشػػتراطات ومقتربػػات ومبػػادئ المعبػػة الميتػػا سػػردية  نقػػدي وا ػػح يمػػ

 ". الحديثة

ثقافيػة " أسس مػع الفنػاف التشػكيمي ىيػثـ فػت  اهلل جريػدة " اتديػب ال• 
بوصػػفيا أوؿ صػػحيفة ثقافيػػة متخصصػػة فػػي الحداثػػة ومابعػػد الحداثػػة ، 

 وحتى اآلف . 2003ورأس تحريرىا منذ عاـ 

وتىميػػػة الصػػػحيفة ورصػػػانتيا الثقافيػػػة وماحققتػػػو مػػػف إنجػػػاز داؿ فػػػي 
موضػػوعات  -الثقافػة العراقيػػة ، فقػػد ُأختيػػرت خطاباتيػػا السػػردية والنقديػػة 

 الدكتوراه .حيوية لرسااؿ الماجستير و 

لػػػو مناقشػػػات ومسػػػاج ت نقديػػػة فػػػي الصػػػحافة الثقافيػػػة مػػػع شػػػعراء • 
 وكتاب ونقاد مف جيؿ الستينيات . 

شػػارؾ بػػأوراؽ نقديػػة فػػي مػػؤتمرات وحمقػػات ونػػدوات وممتقيػػات أدبيػػة • 
 وثقافية وفكرية.

حاصػػؿ عمػػى شػػيادات تقديريػػة وجػػوااز ثقافيػػة مػػف مؤسسػػات ثقافيػػة • 
 وأكاديمية.

  لو ف  النقد والنقد الثقاف : • 

( قضػػػػػايا القصػػػػػة العراقيػػػػػة المعاصػػػػػرة/ وزارة الثقافػػػػػة والفنػػػػػوف/ دار 1
 .1982/ 1بغداد / ط –الرشيد لمطباعة والنشر
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شػعراء المحظػة الحرجػة مػف اليػامش الػى المركػز/  -( رماد العنقاء 2
 .2001/ 1بابؿ/  ط –الغسؽ لمطباعة 

بابػػؿ/  –لعراقيػػة/ الغسػػؽ لمطباعػػة ( جماليػػات القطيعػػة فػػي القصػػة ا3
 .2002/  1ط

( مػػاوراء السػػرد/ مػػاوراء الروايػػة/ نقػػد/ وزارة الثقافػػة / دار الشػػؤوف 4 
 .2005/ 1بغداد/ ط –الثقافية 
( مشػػػػكاؿ التأويػػػػؿ العربػػػػي اتسػػػػػ مي )اواليػػػػات التأويػػػػؿ واواالتػػػػػو 5 

 .2005/ 1المعرفية( سمسمة منشورات بيت الحكمة / بغداد/ ط
 –( سػػػػرد مػػػػا بعػػػػد الحداثػػػػة/ وزارة الثقافػػػػة / دار الشػػػػؤوف الثقافيػػػػة 6 

 . 2013/ 1بغداد/ ط
( نقطة إبتداء في الحداثة والتحػديث والنقػد الثقػافي/ مركػز ك ويػز 7 

 .2013/  1الثقافي/السميمانية / ط
( جماليات الخروج عمى سمطة النمػوذج/ نقػد/ دار الحػوار لمنشػر 8  

 .2014/ 1سوريا / ط –والطباعة والتوزيع 
قصػػػيدة النثػػػر مػػػا بعػػػد مرحمػػػة  -( الطمػػػوع وسػػػط انييػػػار اليقينيػػػات9 

 .2014/ 1لندف / ط –الرواد/ سمسمة نقديات معاصرة / دار مومنت 
تحػػػػوالت النقػػػػد العربػػػػي  –( النظريػػػػة النقديػػػػة العػػػػابرة لمتخصصػػػػات10

/ 1المعاصػػػر/ سمسػػػمة دراسػػػات/ دار أزمنػػػة لمنشػػػر والتوزيػػػع/ عمػػػاف / ط
2016 . 
 ( الكتابة بأفؽ االخت ؼ / سيرة كتابة .11
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انموذجػػػػػػاف /  –( صػػػػػناعة الصػػػػػػحافة الثقافيػػػػػػة / اتديػػػػػب الثقافيػػػػػػة 12
 .2017/  1عماف / ط –مقاربات مختارة / دار االديب 

 ( م ْف كاتبني .. / رسااؿ مختارة .13
 لو ف  القص والرواية: •       

لثقػػافي لجامعػػة ( قفػػص مػػف زجػػاج/ قصػػص/ منشػػورات المركػػز ا1  
 .1984/ 1نينو / ط -الموصؿ
 –( بومابػػػػػات / نصػػػػػوص قصصػػػػػية/ مطبعػػػػػة االديػػػػػب البغداديػػػػػة 2  

 .1994/ 1بغداد/ ط
( السػػػػواد اتخضػػػػر الصػػػػافي/ روايػػػػة نػػػػص/ منشػػػػورات اتديػػػػب 3   

 .2000/  1الثقافية/ بغداد / ط
 –( مربػػع المجابيػػة/ روايػػة/ وزارة الثقافػػة / دار الشػػؤوف الثقافيػػة 4   

 .2/ ...1بغداد/  ط
( تطريسػػػػػات / نصػػػػػوص قصصػػػػػية / وزارة الثقافػػػػػة / دار الشػػػػػؤوف 5

 .    2003/  1الثقافية / بغداد / ط
 –( أجنحػػة البركػػوار/ روايػػة/ دار الحػػوار لمنشػػر والطباعػػة والتوزيػػع6
 . 2014/ 1ال ذقية / ط –سوريا 
 ( بوز الكمب/ رواية . 7
 ( المتعة السوداء/ قصص . 8
 البريدي : العنواف • 
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البريػدي  / الرمػز 338عباس عبد جاسـ / العراؽ / بابػؿ / ص. ب 
 /51001 . 

 البريد االلكترون  :• 
abbasabidjasim@yahoo.com 
abbasabidjasim@gmail.com 
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